
Op 30 juni brak de dijk van de Demer. Dat gebeurde op 16 
juli opnieuw op exact dezelfde plaats. Die bewuste vrijdag-
avond werd ook een kunstmatige bres geslagen in een dijk 
van de Gete op de grens met Halen. Op die manier wilde 
men het aanstromende water uit deze gemeente houden. 
Als gevolg steeg het water in Schulen en Donk en dat zorgde 
voor heel wat extra waterellende. 

Bestuur afwezig op cruciaal overleg
De beslissing om die bres te slaan werd unaniem geno-
men na een spoedoverleg tussen de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM), de burgemeesters van de gemeenten in 
de Demervallei en de gouverneur. Herk-de-Stad bleef als 
enige gemeente op het overleg afwezig. Jammer, want onze 
gemeente had een belangrijke stem als direct betrokkene. Na 
de vergadering kreeg ons bestuur vanuit Halen de raad de 
Herkenaren in de directe omgeving van de nieuwe bres in 
te lichten. Op die manier zouden zij nog extra maatregelen 
kunnen nemen. Dat gebeurde niet.

Verbolgen
Slachtoffers reageren verbolgen en begrijpen niet waarom ze 
niet op de hoogte werden gebracht. “Als we op tijd werden 

verwittigd, hadden we extra zandzakjes kunnen leggen of 
toch minstens onze auto kunnen redden. Er zijn tegenwoor-
dig toch genoeg middelen om te communiceren?”, klinkt 
het. Inwoners kregen geen advies over wat te doen en bleven 
zitten in onzekerheid.  

Wat nu? N-VA volgt op
Waar het gemeentebestuur ook niet over spreekt is: wat nu? 
Slachtoffers van de wateroverlast vragen zich vandaag af 
hoe de problemen in de toekomst kunnen worden verme-
den. Met onze fractie volgen we dit dossier op de voet en we 
houden contact met het kabinet van minister Zuhal Demir. 
Telkens als we nieuws hebben, kan u dit terugvinden op de 
website van N-VA Herk-de-Stad. Wie vragen heeft over de 
overstroming kan die stellen via 
wateroverlast.herkdestad@gmail.com 

Dankjewel
Dankjewel aan de vele Herkse vrijwilligers, het Rode 
Kruis, politie en brandweer, het leger, de civiele be-
scherming en het stadspersoneel. Jullie zorgden ervoor 
dat erger werd voorkomen.

Vandalisme op Herkse kerkhoven (p.2) Wat doen we voor jou? (p.3)

Nadat het water is gezakt
Politieke terugblik op wateroverlast 
Het water is gezakt, de indringende geur trekt weg en de natuur 
herstelt. Tijd voor een politieke terugblik op de wateroverlast.
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Rock Herk swingt dankzij 
subsidie Zuhal Demir
De organisatie van Rock Herk zette begin september toch 
een tweedaags festival op poten. Een subsidie van 75.000 
euro van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir 
(N-VA) trok hen over de streep. Die extra duw in de rug 
maakte het voor de festival-organisator mogelijk om alles 
coronaveilig te organiseren en zorgde voor de nodige 
financiële reserve. Enorm goed nieuws voor Rock Herk en 
voor de Herkenaren. Wij rockten alvast mee. 

N-VA vraagt oplossing voor 
vandalisme op kerkhoven
De laatste maanden zijn er verschillende meldingen over vandalisme op 
Herkse kerkhoven. Bloemstukken worden gestolen, ornamenten vernield 
en er is zelfs sprake van een geval van grafschennis. Vandalisme is altijd 
kwalijk, maar wanneer dit gebeurt op een plek waar onze dierbaren rusten is 
dit des te pijnlijker. 

Camerabewaking
N-VA-gemeente-
raadslid Johny 
Franssen diende op 
de gemeenteraad 
van juni daarom 
een voorstel in 
om hier tijdelijk 
camerabewaking 
te installeren tot 
de vandalen gevat 
zijn. Uiteraard 
met respect voor 
de privacy en 
met eerbied voor 
ieders rouwbeleving. De meerderheid stemde ons voorstel weg en vond 
het niet nodig om een andere oplossing uit te werken. Onze fractie meldde 
daarom de vernielingen bij de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad. In 
een antwoord gaf de politie aan dat ze zal proberen om binnenkort toch een 
camera aan het kerkhof te plaatsen.

Meer dan 1 miljoen euro 
voor Herkse Scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) grijpt 
de coronacrisis aan om te investeren in de digitalisering 
van ons onderwijs. Hij investeert zo meer dan 1 miljoen 
euro in Herkse scholen. Klassiek onderwijs blijft de norm, 
maar digitaal onderwijs kan wel een handige aanvulling 
zijn om sterke leerlingen uit te dagen of om kwetsbare 
leerlingen beter te ondersteunen. De Herkse scholen zijn vrij 
om het bedrag te investeren in laptops voor leerlingen en 
leerkrachten of in de versterking van hun ICT-infrastructuur. 

Herkenaren hebben 
weinig vertrouwen in 
gemeentebestuur
De Stadsmonitor is een bevraging waarin 
inwoners van elke Vlaamse gemeente hun 
mening kunnen geven over allerlei gemeentelijke 
thema’s. Uit de monitor blijkt dat slechts 33 
procent van de Herkenaren vertrouwen heeft 
in het gemeentebestuur (Vooruit, Open Vld en 
CD&V) en dat niet meer dan 38 procent vindt dat 
het bestuur hen voldoende raadpleegt. Hopelijk 
grijpt het bestuur in de toekomst de kans om de 
Herkenaren wat vaker te betrekken. 

herk-de-stad@n-va.be
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We volgen het dossier 
rond PFOS in de Melster-
beek nauw op. Meer info 
hierover op www.n-va.be/
herk-de-stad.

Karolien Grosemans stelde voor om kermispony’s niet langer toe 
te laten bij evenementen in onze gemeente. Het gemeentebestuur 
beloofde daarop om in gesprek te gaan met de eigenaar van de 
pony’s en probeert een oplossing uit te werken. Een stap vooruit 
voor het dierenwelzijn in onze gemeente.

Sinds 1 januari 2020 zijn 
evenementen verplicht 
om herbruikbare bekers 
te gebruiken. Dankzij de 
N-VA werd het reglement 
voor het gebruik van deze 
bekers verbeterd.

We hopen dat alle Herkse 
leerlingen en leerkrach-
ten het nieuwe schooljaar 
goed zijn begonnen. Wij 
wensen jullie een leerrijk 
en plezierig jaar!

Marnik Simons volgt 
voor ons de Herkse 
voetbaldossiers op.

De Herkse meerderheid ging 
niet mee in ons voorstel om 
voortaan enkel met geluidsarm 
vuurwerk te werken. Traditio-
neel vuurwerk veroorzaakt elk 
jaar heel wat dierenleed, met 
geluidsarm vuurwerk zou dat 
leed verzacht worden.

Johny Franssen kaartte de ongelijke behandeling van beginnende 
Herkse handelaars aan bij de vrijstelling op de gemeentelijke onroe-
rende voorheffi ng. De gouverneur gaf onze fractie gelijk en vernietigde 
de beslissing. De bevoegde schepen moet nu een nieuw, rechtvaardig 
reglement opstellen. 

Danny Jamers
kwam te weten dat 
je via de lokale politie 
je woning kan laten 
inspecteren door een 
diefstalpreventieadvi-
seur. Neem zeker een 
kijkje op de website 

van de politiezone Lim-
burg Regio Hoofdstad. Het 
advies is bovendien gratis. 

Kristof Claes ijvert ervoor 
om OCMW-cliënten zelf-
standig hun inkomsten en 
uitgaven te leren beheren.

Michel Laenen beheert samen met een 
andere Herkenaar een buurtpreventienetwerk 
op Facebook. Elke deelgemeente kreeg ook 
een Whatsappgroep. Het is een onafhankelijk 
initiatief dat buurtbewoners bericht over de 
veiligheid in Herk-de-Stad. Tijdens de recente 
overstromingen werd er 
bijvoorbeeld heel wat hulp 
via dit netwerk georgani-
seerd. Je kan het netwerk 
via Facebook volgen.

We namen deel aan de Herkse Smikkeltocht. 
We hebben enorm genoten van het lekkers en 
de prachtige fi etstocht! 

Karolien Grosemans gaf les op 
een zomerschool. Ze hoopt dat het 
Herkse gemeentebestuur volgend 
jaar ook zo’n initiatief uitwerkt.

We werkten mee aan de zwerfvuilactie 
straat.net en hielpen zo 26 Herkse 
straten en bermen proper te houden. 

In beeld

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.

www.n-va.be/herk-de-stad 
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


