
Groen licht 
voor nieuw 
voetbalcomplex 
voor onze jeugd
In gesprek met 
Marnik Simons
Het zonnetje schijnt, de vogeltjes 
� uiten en het terras van Jeugdvoetbal 
Groot Herk (JVGH) in de Manestraat 
in Schulen is weer open. We maakten 
er een praatje met Marnik Simons, 
een van de drijvende krachten in het 
bestuur van JVGH.

Dag Marnik, het is nu nog rustig, maar
binnenkort bruist het hier weer?
Absoluut, we kijken ernaar uit. Alle 
jeugd van Herk-de-Stad vindt nu 
onderdak op deze site. Ook de dames-
voetbalclub traint en speelt hier haar 
wedstrijden, samen toch een vereniging 
van 230 sporters.

Hoe staat het met het nieuwe 
voetbalgebouw?
We zijn jarenlang aan de mouw van 
het bestuur blijven trekken en nu komt 
er eindelijk schot in de zaak. Gelukkig 
maar, want het huidige gebouw hangt 
met spuug en plakband aan elkaar en 
het is te klein. Concreet komt er een 
modern complex met kantine, keuken, 
kleedkamers, een opbergruimte, een 
secretariaat en een vergaderzaaltje. 
De voetbalpleinen zelf worden uitge-
rust met duurzame ledverlichting. De 
architect zit aan de tekentafel, de nodige 
vergunningen worden aangevraagd.

Wie financiert het project?
De gemeente maakt 830 000 euro vrij, 
maar we investeren uiteraard ook zelf in 
het gebouw. Bovendien steken ook onze 
vrijwilligers de handen uit de mouwen. 
Er zijn gelukkig heel wat handige Har-
ry’s onder de papa’s en mama’s.

De coronapandemie betekende ook voor 
jullie minder inkomsten?
Ja, dat ga ik niet ontkennen, maar we 
zijn niet bij de pakken blijven zitten. We 
hebben met een tienkoppig bestuur dat 

de dagelijkse werking organiseert onze 
schouders gezet onder de organisatie 
van twee succesvolle afhaal eetdagen. 
Zo kwam er toch geld in het laatje. En 
dat is nodig. We organiseerden voor 
onze jeugd al een paaskamp en er komt 
een voetbalzomerkamp. We maken ook 
plannen voor een heuse kerstmarkt, 
liefst samen met de andere sportclubs 
die hier ook op de site verblijven.

Er wordt meer samengewerkt met Herk 
FC?
Ja, we tekenden een akkoord tussen 
het jeugdvoetbal en Herk FC, waarbij 
we meer gaan samenwerken, maar wel 
financieel onafhankelijk blijven. Het 
maakt de doorgroei van onze jeugd 
naar de eerste ploeg van Herk boven-
dien gemakkelijker. Natuurlijk kunnen 
spelers ook terecht bij Herk B (Donk), 
Amandina VC (Schakkebroek) en BS 
Sport (Berbroek). Daarnaast is het de 
bedoeling dat onze jeugdspelers af en 
toe kunnen trainen op het aan te leggen 
kunstgrasveld in het centrum. De toe-
komst voor onze Herkse voetbaljeugd 
ziet er rooskleurig uit.

Gemeente weigert onderzoek sociale fraude (P2) Wat doet N-VA Herk-de-Stad voor jou? (P3)

Marnik Simons (Jeugdvoetbal Groot Herk): 
“De toekomst voor onze Herkse voetbaljeugd 
ziet er rooskleurig uit.”
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Voorstel N-VA: eigendom in buitenland = 
geen recht op sociale woning

“Fraude met buitenlandse 
eigendommen opsporen is 
sociale rechtvaardigheid”
De regel is duidelijk: heb je al een eigendom, dan 
heb je geen recht op een sociale woning. Dit is voor 
eigendommen in Vlaanderen makkelijk te controleren 
door het kadaster. N-VA-minister van Wonen Matthias 
Diependaele maakt nu ook een eigendomsonderzoek in 
het buitenland mogelijk. Sociale verhuurders kunnen zo 
nagaan of sociale huurders een huis in het buitenland 
bezitten. 

Herk-de-Stad doet niet mee
De N-VA stelde op de gemeenteraad voor dat de 
sociale huisvestingsmaatschappijen met een werking 
op Herks grondgebied hier aan deelnemen, maar de 
bestuurscoalitie (Vooruit/Open Vld en CD&V) stemde 
ons voorstel weg. Volgens de schepen van Sociale zaken 
(CD&V) “is er in Herk-de-Stad geen enkel geval van 
sociale fraude, want wij voeren een goed sociaal beleid.” 
Opvallend, want hoe kan je weten dat er geen fraude is 
als je zelfs geen onderzoek wil uitvoeren. We vinden dit 
standpunt onbegrijpelijk.

Nieuw Herks gemeentehuis 
voor vier miljoen euro
Wat met fusie met Halen en Lummen?

Het gemeentebestuur investeert in een hedendaags gemeentehuis. 
Het vroegere politiekantoor wordt verbouwd tot een nieuw 
administratief centrum en dat mag iets kosten aan de Herkse 
belastingbetaler, vindt de bestuurscoalitie. 

Een paar weken geleden lazen we in de krant dat de 
burgemeester geheime onderhandelingen voert met Lummen 
en Halen. Kleinere gemeenten staan binnenkort voor grote 
uitdagingen. Het provinciebestuur wordt afgeslankt en een 
aantal bevoegdheden verhuist naar het gemeentelijk niveau. Dit 
vraagt meer specialisatie van het gemeentepersoneel om een 
goede dienstverlening te garanderen. Ook de vergrijzing van 
onze bevolking en de digitalisering stellen onze gemeente voor 
uitdagingen. 

Het Herkse bestuur investeert dus in een nieuw gemeentehuis 
en onderhandelt tegelijkertijd over een ver doorgedreven 
samenwerking met twee buurgemeenten. Ondertussen wordt 
onze gemeenteraad buitenspel gezet. Onze fractie vroeg hoe de 
burgemeester en schepenen de zaken nu zien. "Voor een visie is 
het nog te vroeg,” zei de burgemeester.

Een echte oplossing voor de vijver in het Olmenhof
In het Olmenhof wordt al enkele jaren drinkbaar water opgepompt om het niveau van 
de vijver op peil te houden. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wilde de gemeente hier geen nieuwe 
vergunning voor verlenen. Ondanks negatieve adviezen van de eigen gemeentelijke 
omgevingsambtenaar, de VMM en het Agentschap Onroerend Erfgoed verleende het 
schepencollege zichzelf toch een vergunning. Het werd hiervoor op de vingers getikt door 
de provincie, die de vergunning vernietigde: drinkbaar water gebruiken in deze tijden 
van grote waterschaarste is niet meer te verantwoorden.

Gelukkig reikt het Beheersplan Park Olmenhof verschillende oplossingen aan, zoals de 
herinrichting van de vijver en het opvangen van hemelwater. We hopen dat de bevoegde 
schepen zo snel mogelijk de alternatieven onderzoekt zodat de vissers hun vaste plek 
behouden en er minder drinkbaar water wordt opgepompt. Wij zullen hem vanuit de 
oppositie zeker steunen!

herk-de-stad@n-va.be
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Wat doet N-VA Herk-de-Stad voor jou? 
N-VA Herk-de-Stad zet zich in voor jou. Hieronder vind je een overzicht van onze recente vragen en agendapunten. 
Wil je meer weten over een van onze vele voorstellen? Contacteer ons dan gerust.

Alle Herkse deelgemeenten krijgen binnenkort, op ons voorstel, een digitaal infobord. 

Bijen zijn erg belangrijk voor onze landelijke gemeente. Daarom stelden 
we voor om een bijenplan uit te werken met concrete plannen voor een 
bijenvriendelijker groenbeheer. Het bestuur vond dat niet nodig.

Raadslid Michel Laenen signaleerde 
verschillende onveilige verkeerssituaties. 
Kortom, jouw verkeersveiligheid blijft 
absoluut een prioriteit.

Onze fractie blijft aandringen om AED-
-toestellen (defi brillator) in alle deelge-
meenten van Herk-de-Stad te plaatsen. 

Om fi etsdiefstal tegen te gaan vroegen 
we het bestuur naar initiatieven om 
fi etsen te laten labelen en graveren. 
Het gemeentebestuur ging hierop in en 
werkte ons voorstel uit.

Gemeenteraadslid Johny Franssen vroeg om extra 
bomen te planten op de voormalige stortplaats. 
Zonder succes.

Hulpmaatregelen voor de 
Herkse horeca, zoals terras -
uitbreidingen op openbaar 
domein, kwamen er op 
voorstel van onze fractie.

De N-VA blijft zich inzetten 
voor een betere bescherming 
van ons Herks erfgoed.

Zichtbare en refl ecterende huisnum-
mers kunnen van levensbelang zijn in 
noodsituaties. Ons voorstel om dergelijke 
huisnummers aan te bieden werd echter 
weggestemd.

Fractievoorzitter Karolien Grosemans trok het 
departement Mobiliteit aan de mouw om vaart te 
maken in verschillende Herkse dossiers rond ver-
keersveiligheid, zoals de aanleg van het kruispunt 
in Berbroek en de trajectcontrole op de N716. 

Zomerscholen zijn een uitstekend 
middel om leerachterstand aan te 
pakken. Het gemeentebestuur wil 
dit initiatief helaas niet op touw 
zetten.

We zijn blij dat er een nieuw skatepark 
komt. De ligging van het park mocht 
voor ons wel centraler. We zijn ongerust 
over te weinig sociale controle.

Kristof Claes ziet als lid van het Bijzonder 
comité voor de sociale dienst toe op het 
sociaal beleid in Herk-de-Stad.

Gemeenteraadslid Danny Jamers stelde voor om 
een regenboogzebrapad aan te leggen. Zo toont onze 
gemeente dat het een veilige thuishaven wil zijn voor 
iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of genderidenti-
teit. De meerderheid stemde ons voorstel weg.

www.n-va.be/herk-de-stad 
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn
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Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Karolien Grosemans, Vlaams Parlementslid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


