
V.U.: KAROLIEN GROSEMANS, KERKSTRAAT 74, 3540 HERK-DE-STAD

HERK-DE-STAD
 herk-de-stad@n-va.be I  www.n-va.be/herk-de-stad I februari 2020 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Open brief aan de burgemeester

Bedenkingen bij het meerjarenplan
Beste burgemeester

Eerst en vooral: een meerjarenplan opstellen is geen eenvoudige 
klus. Het gaat om knopen doorhakken en overeenkomsten  
zoeken tussen verschillende partijen. Daaruit moet dan een  
duidelijke visie voortvloeien, die de uitdagingen voor Herk- 
de-Stad in kaart brengt en creatieve oplossingen aanreikt.  
Allerminst een makkelijke taak. 

Tot onze ontgoocheling stellen we vast dat die taak voor u en uw 
coalitie te moeilijk bleek. Het meerjarenplan geeft geen duidelijk 
beeld van de noden en behoeften in de stad en bevat geen  
krachtige beslissingen. Het blijft bij een vage en aarzelende tekst. 

Verantwoordelijkheden niet doorschuiven
We lezen in het plan dat u veel zaken gaat onderzoeken, inven-
tariseren en opvolgen. We ontdekken intenties en nog te bepalen 
visies, maar krijgen vooral de indruk dat u de verantwoorde-
lijkheden van het stadsbestuur doorschuift naar dure externe 
bureaus. Containerbegrippen zoals het burgemeestersconvenant 
en klimaatplannen zijn in feite niet meer dan lege dozen en  
aankondigingspolitiek. Waar is uw visie? Wat is uw beleid?  
Wat zijn uw concrete plannen voor onze stad? 

Wij zien alleen dromen en vage ideeën zonder cijfers. Voor heel 
wat plannen is geen budget voorzien of worden de acties op een 
rommelig hoopje gegooid, zodat het onduidelijk is welk budget 
bij welke post hoort. Van de aangekondigde burgerbudgetten 
lijkt niets in huis te komen. Jammer voor Herk-de-Stad.  
En vooral jammer voor de Herkenaren. 

Burgerparticipatie blijkt lege doos
Verder vinden we het boerenbedrog om inwoners te consulteren 
wanneer het plan al op papier staat. Hoe werden de resultaten van 
de gemeentelijke bevraging gebruikt bij de opmaak van dit plan? 
Wij hebben er het raden naar. Het lijkt erop dat u burgerparticipatie 
alleen maar aanwendt omdat dat is opgelegd door de overheid. Er 
echt iets mee doen, is voor u een brug te ver. Dat is een gemiste 
kans, want de gewone mens in de straat weet en ziet veel meer dan 
u denkt. Ook de adviesraden worden veel te weinig geraadpleegd 
en moeten voortdurend achter de feiten aanhollen. Hebben we die 
raden dan ook alleen maar voor de etalage?

Ondanks de enorme financiële opsteker die de gemeenten vanuit 
de Vlaamse overheid krijgen, slaagt u erin om de schulden van 
onze stad te laten oplopen van 11,4 naar 17 miljoen euro. Uw 
plan heeft dus niet alleen geen visie, het is ook nog eens ver 
boven ons budget.

Wij zien het dan ook als onze plicht om uw plan punt voor punt 
kritisch op te volgen. Het is onze overtuiging dat we er met onze 
inbreng samen nog wat van kunnen maken en de Herkenaar 
weer op de eerste plaats kunnen zetten. Ons doel is alvast een 
bruisende stad, waar het goed is om te leven en te werken en 
waar de komende generaties niet moeten opdraaien voor de 
schulden. Hopelijk wilt u daaraan meewerken.

Vlaams geld voor Herk-de-Stad (p. 3)Stadsbestuur laat u meer betalen (p. 2)
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  De N-VA-gemeenteraadsleden: Danny Jamers, Karolien  
Grosemans en Johny Franssen.

Dat iets meer realiteitszin in het stadsbestuur welkom zou 
zijn, blijkt ook uit de uitspraken hieronder. De kritische 
bijdrage van de N-VA is dus broodnodig.

“Tegen 2025 willen we de CO2-uitstoot in Herk met 20 procent 
doen dalen. Daarvoor voorzien we bloemenweides en sneukel-
hagen”, dixit de schepen van Leefmilieu. 

Hoe gaan jullie kinderarmoede structureel aanpakken?  
“Met de UiTPAS”, aldus de schepen van Welzijn.
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Het stadsbestuur maakt uw leven duurder
Recent kwamen op de gemeenteraad enkele opvallende prijsverhogingen aan het licht.  
De drankprijzen in het jeugdhuis en het dienstencentrum stijgen. Ook de naschoolse  
kinderopvang wordt duurder en zelfs de administratieve kost voor weggelopen honden  
gaat met tien euro omhoog. 

“Het is op zich niet onlogisch dat prijzen nu en dan verhoogd moeten worden”, aldus Karolien Grosemans. “Maar dan moeten de  
feiten dat wel verantwoorden. Die verantwoording kan het stadsbestuur niet geven. De stijging is niet in verhouding met de kosten 
voor de gemeente. Bovendien vroeg het stadsbestuur alweer geen adviezen aan de adviesraden. Dit is dus niets minder dan een  
verkapte belastingverhoging.”

Nattevingerwerk bij leegstandsheffing
Om de verkrotting in Herk-de-Stad tegen te gaan, voert de stad een taks in op leegstaande woningen. Op zich een goede zaak, 
maar dan moet de beoordeling van de dossiers wel in alle transparantie gebeuren. 

In 2018 waren er 16 woningen waarop de heffing volgens de gemeentelijke diensten van kracht zou zijn. Toch stelde het schepen- 
college – zonder enige objectieve aanleiding – vijf eigenaars vrij van de heffing. Dat ruikt naar inmenging en vriendjespolitiek.  
Ons voorstel: geef de schepenen het recht om de dossiers te controleren, maar maak die dossiers anoniem. Zo wordt de deskundige 
administratie niet langer buitenspel gezet door een gesloten clubje schepenen dat zich laat verleiden tot ‘voor-wat-hoort-wat-deals’.

Met de botte bijl door Herks erfgoed
Het stadsbestuur neemt het niet zo nauw met het lokale erfgoed. Er waren plannen om zowel het oude gemeentehuis in Schulen 
als dat in Schakkebroek met de grond gelijk te maken. 

Hoewel het bestuur het nu plots ontkent, besliste het om het perceel in Schulen te verkopen met een vrij bouwprogramma. Een  
uittreksel uit het verslag van het schepencollege van augustus 2019 toont dat duidelijk aan:

Door de druk vanuit onze partij keerde het bestuur op die stappen 
terug en worden nu drie lindebomen en ten minste de voorgevel van 
het oude gebouw behouden. 

Onze visie is dat Herk-de-Stad niet zomaar uitverkocht mag worden 
aan projectontwikkelaars. Dat geldt ook voor het gebouw in Schulen. 
Wij willen het gebouw behouden en het een invulling geven waar de 
Herkenaar beter van wordt. Denk maar aan een museum, een jeugd-
huis of een hub voor startende ondernemingen.

Volg N-VA Herk-de-Stad ook digitaal
Blijft u graag op de hoogte van onze nieuwtjes 
en activiteiten? Surf dan zeker eens naar  
www.n-va.be/herk-de-stad of vind ons leuk op  
www.facebook.com/nvahds. Ook op  
Twitter vindt u ons terug: @NVA_Herk  
Graag tot hit, like of tweet!

Bedankt, Paul!
Paul Buekers neemt ontslag als 
voorzitter van de Herkse gemeente- 
raad. We bedanken hem voor zijn 
inzet en wensen hem het beste voor 
de toekomst. 

Artikel 1 
Het college van burgemeester en  
schepenen beslist: 
•  BKO Schulen voorlopig te behouden op  

de huidige locatie. Op lange termijn 
onderzoeken we een integratie in de 
schoolsite.

•  Het perceel Kerkstraat 25 (oud gemeente- 
huis Schulen) te verkopen met een vrij 
bouwprogramma tegen schattingsprijs. 
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Onze Vlaamse ministers investeren in Herk-de-Stad
104 000 euro extra voor Natuurpunt Herk-de-Stad en Lummen
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert meer dan 100 000 euro in 
Natuurpunt in Herk en Lummen. Met de subsidie zorgt Natuurpunt onder meer voor 
het onderhoud van bestaande natuurgebieden en boomplantacties.

Vrije Basisschool Sint-Jan krijgt meer dan 100 000 euro
Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts maakt 105 miljoen euro extra vrij voor 
scholenbouw in Vlaanderen. Ook Herk-de-Stad valt in de prijzen. Vrije Basisschool 
Sint-Jan krijgt meer dan 100 000 euro voor de verbouwing van drie klaslokalen en de 
bijhorende trappenhal. 

Ruim een half miljoen euro voor lokaal woonbeleid
Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 546 524 euro vrij om het 
lokaal woonbeleid in Halen, Herk-de-Stad en Lummen te ondersteunen en de drie 
gemeenten te stimuleren om samen te werken. Met dat geld kan Herk-de-Stad zorgen 
voor een divers en betaalbaar woonaanbod, een kwaliteitsvol woningpatrimonium en 
een goede communicatie naar de inwoners toe.

  De Vlaamse Regering – met N-VA- 
ministers Matthias Diependaele,  
Ben Weyts, Zuhal Demir en Jan Jambon – 
investeert volop in het lokale beleid.

© Wouter Van Vooren

Herkse landbouwers opgelet!

De weersverzekering 
is een feit
Sinds 1 januari 2020 is het zover. Landbouwers krij-
gen bij rampen geen vergoeding meer van een fonds, 
maar moeten een verzekering afsluiten. 65 procent 
van de premie wordt gedekt door de Vlaamse over-
heid. Vlaams Parlementslid Karolien Grosemans 
volgt het nieuwe systeem op en legt op haar website 
karolien-grosemans.be uit waarop u moet letten bij 
het afsluiten van een weersverzekering.

22 maart - vanaf 10 uur
Amandinazaal, Schoolstraat 38, 
Schakkebroek

N-VA Herk-de-Stad nodigt u uit

BRUNCH

Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze lekkere brunch. Inschrijven  
kan via kristof.claes@n-va.be of glen.vandingenen@n-va.be.

N-VA bindt strijd aan tegen perenvuur
Na meer dan 50 jaar van bestrijding besliste de EU onlangs om bacterievuur (of perenvuur) niet langer te bestrijden.  
Alle Europese maatregelen vallen dus weg. “Nu moeten we zelf aan de slag, want de ziekte is uiteraard niet weg”, aldus  
fractievoorzitter Karolien Grosemans. 

Eind jaren 70 werden de eerste infecties 
van bacterievuur in de boomgaarden van 
de Limburgse fruitregio’s waargenomen. 
Bloesems, vruchten, bladeren en twijgen 
krijgen een zwarte kleur, alsof ze door vuur 
verschroeid zijn. Vandaar ook de naam 
bacterievuur. Ook de snelheid waarmee de 
infectie uitbreidt, doet denken aan vuur.

Informeren en voorzorgen nemen
Nu Europa de bestrijding niet meer in 
handen neemt, schiet N-VA Herk-de-Stad 
in actie. “We moeten informeren en  
eventueel handhaven om zo de verspreiding 
in te dijken”, zegt Karolien Grosemans. 
Daarom stelde de N-VA voor om via de 

gemeentelijke kanalen informatie over  
perenvuur te verspreiden. Het voorstel 
werd unaniem goedgekeurd.

Het stadspersoneel krijgt ook een opleiding 
om te leren snoeien op een manier  
die de ziekte indijkt. Tot slot gaat het 
stadsbestuur ook in overleg met het 

politiecollege om na te gaan of er boetes 
moeten komen voor het niet-bestrijden 
van perenvuur. “Als fruitgemeente moeten 
we onze verantwoordelijkheid nemen en 
onze fruittelers de ellende van bacterie-
vuur zoveel mogelijk besparen”, besluit  
Grosemans.

Meer info?
Karolien Grosemans
Fractievoorzitter gemeenteraad

 karolien.grosemans@n-va.be
 0474 78 16 81
 @karogrosemans
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


