
Gemeentebestuur houdt 43.000 euro coronasteun achter 
Verenigingen zorgen voor het sociale weefsel dat mensen verbindt. Het water staat vandaag vele Herkse organisaties 
aan de lippen. Inkomsten uit eetdagen en andere evenementen vielen weg. Ondertussen blijven de vaste kosten lopen. 
Lidgelden verhogen is niet wenselijk. Daarom maakte de Vlaamse Regering bijna 150.000 euro vrij om de
Herkse verenigingen te ondersteunen. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de verdeling van die steunmidde-
len. Alleen houdt het een stuk van dat geld achter.

Elke vereniging die aanspraak wilde maken op een deel 
van de steun moest zich voor half augustus van vorig jaar 
bij de gemeente melden. Niet iedereen deed dat… gewoon 
omdat niet iedereen dit wist. Het gemeentebestuur com-
municeerde nogal 'zuinig' over de subsidies via de sport-, 
cultuur- en jeugdraad. Er zijn heel wat verenigingen die 
niet in die raden zetelen en die ook niet door de gemeente 
werden aangesproken. Sommige verenigingen vielen hier-
door uit de boot, wat niet fair is.

Pijnlijk antwoord
In januari van dit jaar keerde de gemeente eindelijk 
107.000 euro uit, 43.000 euro houdt ze achter. We vroegen 
op de gemeenteraad wat het bestuur dan met die 43.000 
euro zal doen? Het antwoord bleef vaag en was ook wel een 
beetje pijnlijk. Het bestuur zei een groot evenement te wil-
len opzetten na de coronacrisis voor de hele gemeente. En de verenigingen dan, vroegen we? Als die komen werken op dat 
grote evenement krijgen ze de kans om een centje bij te verdienen, zei het bestuur. Zo blijft voorlopig de grootste begunstig-
de van de Vlaamse coronasubsidie  … de gemeente zelf.

De volledige verdeling van de middelen kan je hier terugvinden: www.herk-de-stad.n-va.be/verdeling-coronasteun

Meer informatie vind je op de website van Limburg.net.

Hou mee je buurt proper
Limburg.net organiseert elk jaar de opruimactie straat.net. 
Verenigingen kunnen dan zwerfvuil verzamelen en hun 
gemeente proper houden. Ook N-VA Herk-de-Stad neemt 
aan deze actie deel. Dit jaar zijn de opruimdagen verplaatst 
naar vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 september. 
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Deze N-VA’ers verdedigen uw belangen in de gemeenteraad, het bijzonder comité voor de sociale dienst en Dico.

Karolien Grosemans 

  Fractievoorzitter gemeenteraad
  Vlaams volksvertegenwoordiger
 0474 78 16 81
 karolien.grosemans@n-va.be
  Sociale zaken, erfgoed, algemeen 

bestuur, lokale economie, toerisme, 
onderwijs en land- en tuinbouw

Danny Jamers 

  Gemeenteraadslid
  Voormalig hoofdcommissaris 

bij de politie
 0474 99 45 61
 daniel.jamers@n-va.be
  Senioren, personen met een beperking, 

erediensten, politie, brandweer, 
cultuur, bibliotheek en de verschillende 
gemeentelijke adviesraden

Johny Franssen 

   Gemeenteraadslid
  Voormalig administratief 

medewerker Sint-Martinusscholen
 0496 87 63 77
 johny.franssen@n-va.be
  Milieu, duurzaamheid, energie, 

leegstand en dierenwelzijn

“Geen pottenkijkers”, vindt Herks bestuur
De Herkse Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) moet opnieuw worden samengesteld. In deze raad 
adviseren deskundigen en vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen het gemeentebestuur over 
beslissingen rond ruimtelijke ordening. Het bestuur laat liefst zo weinig mogelijk mensen toe.

Het bestuur beslist welke 
beleidsdomeinen er in de 
GECORO vertegenwoordigd 
worden. Zo weinig mogelijk 
blijkbaar, als we de keuzes van 
het Herks bestuur beoordelen. 
De Minaraad (milieu en 

natuur) kreeg een plek, maar 
de kandidaat die de milieu- en 
natuurraad voorstelde, werd 
geweigerd door het bestuur. 
Te kritisch en onafhankelijk, 
vermoeden we. De gouverneur 
van Limburg kwam tussen en 

tikte het bestuur op de vingers. 
Het gemeentebestuur moet nu 
opnieuw een raad samenstellen. 
Ondertussen weten we al dat 
vertegenwoordigers van de 
vrijetijdsector, met cultuur, 
erfgoed, sport en jeugd en ook 

de onderwijssector niet worden 
uitgenodigd. Toch groepen 
die vaak met beslissingen 
rond ruimtelijke ordening 
worden geconfronteerd en al 
verdienstelijk werk leverden 
binnen de GECORO.

Waar blijft het voetpad in 
de Endepoelstraat?
N-VA-raadslid Michel Laenen vraagt aan het 
gemeentebestuur om het ontbrekende stuk 
voetpad in de Endepoelstraat in orde te bren-
gen. Heel wat wandelaars en rolstoelgebrui-
kers worden al jaren geconfronteerd met het 
onderbroken voetpad. We hopen op een snelle 
oplossing.

Verdoken 
belastingverhoging 
Het bestuur verhoogt opnieuw de prijzen voor 
administratieve stukken, een verdoken belasting-
verhoging. Voor een attest dat aantoont dat uw 
woning aan de woningnormen voldoet, betaalt u 
voortaan 90 euro in plaats van 62,5 euro. Daar-
naast verhoogt het bestuur ook het attest ‘beëin-
diging van het wettelijk samenwonen’ naar 225 
euro.  De N-VA stemde vanzelfsprekend tegen dit 
voorstel. 

Zuhal Demir houdt megastallen tegen
De varkenshouderij aan de Dormaelswinningweg 
wil uitbreiden en vroeg hiervoor een vergunning 
aan. Het Herkse gemeentebestuur keurde de ver-
gunning goed. Buurtbewoners, bezorgd over de 
leefbaarheid van hun buurt, richtten vervolgens 
een actiecomité op en dienden bezwaarschriften 
in. De Gewestelijke Omgevingsvergunningscom-
missie boog zich uiteindelijk over het dossier en gaf 
een negatief advies. Zwaar transport op kleine bin-

nenwegen, geen ernstige geurstudie, veel fietsers en 
wandelaars in de buurt, geen studie met gegevens 
over schadelijk fijnstof waren slechts enkele van 
de bemerkingen. Vlaams minister van Omgeving 
Zuhal Demir vernietigde hierop de vergunning. 

Onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur de ver-
gunning goedkeurde zonder de impact te kennen 
op de buurt.

N-VA-gemeenteraadslid Michel Laenen aan het 
ontbrekende stuk fi etspad 

herk-de-stad@n-va.be
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Deze N-VA’ers verdedigen uw belangen in de gemeenteraad, het bijzonder comité voor de sociale dienst en Dico.

Michel Laenen  

    Gemeenteraadslid
  Procesoperator in de chemie
 0497 45 86 90
 michel.laenen@n-va.be
  Jeugd, sport, mobiliteit, trage 

wegen, ruimtelijke ordening en 
wonen

Kristof Claes

  Lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst

  Zaakvoerder 
 0472 24 45 63
 kristof.claes@n-va.be
  Opvolging sociale dossiers

 Marnik Simons

 Bestuurder Dico 
  Klusjesman
 0495 19 08 81
 marnik.simons@n-va.be
  Zorg voor senioren, bood-

schappendienst, poetshulp

Gemeentebestuur wou subsidies voetbalclubs schrappen
Het gemeentebestuur dwong de Herkse voetbalclubs Herk FC, Donk SC, Amandina VC en BS Sport tot een fusie en schrapte 
hun subsidies om deze eis kracht bij te zetten. Herk FC behield haar gemeentelijke toelage. Samenwerken moet volgens het 
gemeentebestuur blijkbaar maar van één kant komen.

N-VA Herk-de-Stad vindt dit niet correct. Daarom stelden we op 
de gemeenteraad voor om de gesprekken tussen de clubs tot even-
tuele verdere samenwerking te laten doorgaan op vrijwillige basis 
en zonder het mes op de keel.

Clubs verdienen respect
Het gemeentebestuur rechtvaardigde zich door te zeggen dat de 
clubs onderling akkoord gingen. Dit bleek onwaar. De drie clubs 

hebben hun eigenheid, worden gedragen door vrijwilligers en 
supporters en verdienen respect. Supporteren doe je met je hart.

Punt van agenda geschrapt
Na tussenkomst van de N-VA schorste het bestuur eerst de 
gemeenteraad voor onderling overleg. Later verdween het 
onderwerp gewoon van de agenda. 

Wil u weten hoe de voetbalsubsidies de afgelopen jaren verdeeld werden? Surf naar: www.herk-de-stad.n-va.be/overzicht-voetbalsubsidies

Herk kiest voor ledverlichting
Herk-de-Stad zal alle openbare verlichting 
ombouwen naar ledverlichting. Dat is niet 
alleen duurzamer maar ook energiezuini-
ger. N-VA-raadslid Johny Franssen stelde 
dit punt al in september 2019 voor en nu 
wordt het ook uitgevoerd. 

Eropuit met de UiTPAS
N-VA-fractievoorzitter Karolien Grosemans
vroeg het gemeentebestuur in 2019 om in het 
UiTPASprogramma te stappen en de gemeen-
te gaat nu op die beslissing in. De UiTPAS 
is een spaar- en voordeelkaart voor vrije-
tijdsactiviteiten en geeft extra kortingen aan 
mensen in kansarmoede. 

Oplossing voor verkeerssituatie 
Campus Amandina
N-VA-raadslid Danny Jamers kaartte de on-
veilige verkeerssituatie aan Campus Amandi-
na aan tijdens de begin- en einduren van de 
school. Het bestuur zal deze situatie nu met 
de verkeerscommissie bespreken en eventuele 
oplossingen uitwerken. 

Deelgemeenten krijgen 
digitale infoborden
Op voorstel van N-VA-raadslid Danny 
Jamers krijgen alle Herkse deelgemeenten 
binnenkort een digitaal infobord. Zo krijgt 
u straks ook in de deelgemeenten informa-
tie in het straatbeeld.

Deze N-VA-voorstellen werden door de gemeenteraad goedgekeurd

www.n-va.be/herk-de-stad 
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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