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Men kan natuurlijk ook binnen gezellig eten en drinken!

Steeds meer actiegroepen komen op voor de veiligheid en lee�baarheid van hun wijk 
of straat. Deze spontane comités zijn geen samenraapsel van gefrustreerde 
onverdraagzame mensen, maar wakkere inwoners die de dreigende 
aantasting van hun leefomgeving aankaarten. Ze vragen inspraak in het 
beleid van hun gemeente en laten zich niet met een kluitje in het riet sturen.

Het actiecomité van de nieuwe wijk Daelersveld reageert op het feit dat er 
in plaats van 15 extra woningen plots 22 woningen worden gebouwd. Een te 
grote bouwdichtheid, privacyhinder, onvoldoende parkeerplaats en te smalle 
wegen brengen, volgens de actievoerders, de lee�baarheid van de woonwijk 
in gevaar. 

Als stadsbestuur is het belangrijk om niet blind mee te stappen in een 
antiverhaal gebaseerd op emotie, maar altijd objectief de situatie te 
beoordelen. In dit geval geven de feiten de actiegroep gelijk. De kantonnale 
bouwmaatschappij veranderde eenzijdig de oorspronkelijke plannen en 
negeerde het negatief advies van de gewestelijke ambtenaar. 

Als lokaal bestuur moet je resoluut durven kiezen voor de Herkenaar. Ook 
tegen de wil in van projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen. Als 

bestuur moet je durven kiezen voor een correct vergunningenbeleid en de eerlijke 
uitvoering ervan. Verkozenen moeten wakker worden uit hun politieke winterslaap 
en goed beseffen dat mensen ruimte nodig hebben. 

Karolien

Durven kiezen voor de Herkenaar!

Karolien Grosemans
fractieleider

Vrijdag 13 januari 2012 - KSJ Lokalen: Kapelstraat 2, Berbroek

gratis optreden 21 uur 
coverband ‘Mr.Linoleum Licker’ 

www.mrlinoleumlicker.be

Aanvang: 17.30 uur
Gastspreker Huub Broers: 19 uur

Iedereen welkom om een glas te heffen op 2012! 
Enkel voor de barbecue is vooraf inschrijven noodzakelijk bij wim.berden@n-va.be

Knip deze bon uit in ruil voor een gratis 
glühwein of warme chocolademelk

Doorlopend, zonder inschrijving, kraampjes met jenevertjes, 
erwtensoep met rookworst en spekjes, warme appeltaart met ijs,...
Meebrengen: muts, handschoenen, sjaal en warme glimlach!

          Een gelukkig en succesvol
N-VA NIEUWjaar



Het getal373737 Dat is het percentage van de Herkse bevolking dat regelmatig een bezoek brengt aan onze bibliotheek. En dat de 
Herkenaren echte boekenwurmen zijn, blijkt ook uit het gemiddelde in Vlaanderen, dat maar 24% bedraagt. 

ONZE GEMEENTE-
RAADSLEDEN

KAROLIEN GROSEMANS
Fractieleider N-VA-NIEUW

Kerkstraat 74
0474 78 16 81 

LAURENS APPELTANS
Voorzitter gemeenteraad

Grote Hoolstraat 102
0475 75 24 44 

HUGO SPOOREN
Houwijkerstraat 15

013 55 19 75 
MERJA STIERS

Smolderstraat 152
0475 57 27 86

ONZE OCMW-
RAADSLEDEN
MIEKE CLOESEN

Lid Vast Bureau
Manestraat 80

013 55 44 18 
ROGER VANDEREYT

Smolderstraat 150
0499 43 62 98

ONZE VOORZITTERS
BART SYMONS

N-VA
Bampsstraat 44

0474 48 01 35 
NICK MOLS

NIEUW
Grote Baan 71
0495 44 00 70

JEROEN SWIJSEN
N-VA NIEUW-Jongeren

Sint-Jansstraat 36
0495 87 28 40

Wie is Bart Symons?
Ik kom uit Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen maar ik woon ondertussen al 
zo’n 20 jaar in Herk. Eerst in ’t centrum, nu in Donk en dat bevalt prima. Ik ben 
gehuwd met Marleen Plas en ik ben papa van Robbe, Hilke en Marte. 

Sinds wanneer ben je lid van de N-VA?
De N-VA bestaat nu 10 jaar. Ik ben lid van dag 1. Ik koos voor de N-VA omdat 
het een vrije partij is. Wij zijn niet verweven met vakbonden, ziekenkassen, 
banken en allerlei randorganisaties. De N-VA vertegenwoordigt haar 
programma en haar kiezers en niks anders.

Je bent nu voorzitter van de lokale N-VA-afdeling. 
Inderdaad. In de beginjaren bracht ik N-VA-leden van Herk, Halen en 
Lummen samen. Daar zijn nu drie zelfstandige afdelingen uit ontstaan die 
in 2012 zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. We helpen 
elkaar nog altijd. Het is voor ons ook gemakkelijk om te overleggen over 
zaken waarin de drie gemeenten samenwerken, bijvoorbeeld de politiezone 
en het Schulensmeer. 

Merk je op gemeentelijk vlak eigenlijk wel een verschil tussen de verschillende nationale partijen? 
Meer dan je zou verwachten. Voor praktische zaken, zoals het ruimen van een gracht, natuurlijk niet. Maar voor de grote 
zaken die een impact hebben op middellange termijn toch wel.  

Bijvoorbeeld?
Het huidige gemeentebestuur doet alsof we nog altijd gigantische leningen kunnen aangaan die we nog heel lang 
moeten a�betalen. De gemeente moet zich in tijden van crisis eerst toespitsen op haar kerntaken. Toch zien we dat het 
gemeentebestuur veel geld over heeft om in 2012 in communicatie-overdrive te gaan. Het zijn dit jaar verkiezingen 
zeker?

Wordt er (nog) gelachen in de politiek?
Zeker. Humor en zelfrelativering houden je met beide voetjes op de grond.

Wat is je wens voor 2012?
Concreet? Je weet dat het tussen de twee partijen van de Herkse meerderheid niet goed meer botert. Ik wens daarom 
dat we over de partijgrenzen heen een consensus vinden om enkele belangrijke dossiers zoals de nieuwe sporthal en 
de geplande kinderopvang in het centrum nog in goede banen te leiden. In beide dossiers moet er - snel - bijgestuurd 
worden. 

Een gedreven man uit Donk: Bart Symons

WIL U ONZE N-VA NIEUW-AFDELING IN 
HERK-DE-STAD VERSTERKEN?

VOOR OF ACHTER DE SCHERMEN?
CONTACTEER DAN NICK MOLS 

Nick Mols 
Onze Lieve Vrouwstraat 18, 
3540 Herk-de-Stad 
0495 44 00 70

bezoek onze websites
WWW.N-VA-HDS.BE

WWW.KAROLIEN-GROSEMANS.BE
WWW.VEILIGVERKEERHERK.BE

N-VA NIEUW wenst u een goede gezondheid, een positieve verstandhouding 
met iedereen en een tevreden bestaan. 
2011 moet wel het meest negatieve jaar zijn in de Herkse politieke 
geschiedenis. Nooit zat het zo onoverbrugbaar fout tussen 2 coalitie-
partners. Het is niet aan ons om daar een oordeel over uit te spreken. Zeker 
is dat Herk-de-Stad zich bevindt op de rand van onbestuurbaarheid.
In oktober oordeelt de kiezer in wie hij of zij vertrouwen stelt en we hopen 
van ganser harte dat die keuze duidelijk zal zijn.
N-VA NIEUW zal – zoals in het verleden – vooral het gezond verstand en een 
objectieve kijk voorrang verlenen. 
Dus liefst geen politieke spelletjes maar goed bestuur in overleg met zoveel 
mogelijk ‘mensen van goede wil’. 

NIEUWJAARSWENS

Laurens Appeltans 
voorzitter gemeenteraad

In 1888 besloot de gemeenteraad van Herk-de-Stad om haar ‘openbare 
drinkhuizen’ om 10 uur ’s avonds  te sluiten. Om overlast te vermijden was 
het voor de Herkenaren verboden ‘de straten te doorlopen al zingende of met 
muziek’. Ook het schieten met ‘vuurwapenen en bogen’ werd niet langer op prijs 
gesteld. Wie het toch niet kon laten om na 10 uur ’s avonds de straten af te 
schuimen op zoek naar wat alcoholisch vermaak kon een boeten krijgen van 5 
frank en bij herhaling van de feiten zelfs een boete van 15 frank. Wie dat niet 
kon betalen mocht 5 dagen in ‘het cachot’ zijn roes uitslapen. Tja, je moest toen 
maar eens dorst hebben na 10 uur….

Op de gemeenteraad van 12 december keurde het stads-
bestuur het nieuwe mobiliteitsplan goed. Een mobiliteits-
plan tekent een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid 
uit om bijvoorbeeld schoolomgevingen veiliger te maken, 
een lokaal �ietsroutenetwerk uit te bouwen, enz. 

Het nieuwe Herkse mobiliteitsplan draagt globaal gesproken de goedkeuring weg 
van onze fractie. Één groot zwart punt echter: het nieuwe plan voorziet in een 
vrachtwagenparking aan de nu al overvolle stationsparking van Schulen. Het plan 
jaagt het zware vrachtverkeer door de dorpskern van Schulen en zorgt voor overlast 
voor de omwonenden en de treingebruikers.

N-VA NIEUW pleit ervoor om de vrachtwagens die vandaag geparkeerd staan langs 
de N2 onder te brengen op het industrieterrein. 

We herhalen ons voorstel dat de goedkeuring kreeg van de lokale politie:
• Vorm enkele straten op het industrieterrein Daelemveld om tot eenrichtings-

straten. Het overgebleven rijvak dient als parkeerplaats voor vrachtwagens. We 
berekenden dat er gemakkelijk 40 vrachtwagens kunnen parkeren. Dit is een 
goedkope en doeltreffende oplossing. 

• Door de toegang via de Daelersweg af te sluiten is er nog maar één toegangsweg 
tot het industrieterrein. Hier kan men een camera plaatsen om diefstal en 
beschadiging aan de geparkeerde vrachtwagens tegen te gaan. De vrachtwagens 
hebben zo een bewaakte parkeerplaats en de N2 wordt er veiliger op.  



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT

1.De begroting bestaat voor tweederde uit belasting-
verhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
definitief Europees kampioen belasting heffen.

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.

3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016. 

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN 
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:

De personeelsbudgetten van de 
Vlaamse overheid daalden de 

voorbije twee jaar met 5 procent. 
We hebben ook drastisch 

bespaard op de werkingsmiddelen. 
Tegen 2014 zullen er bovendien 

1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse 

departementen 
niet stelselmatig 

vervangen worden. 
Een besparing van 

50 miljoen euro 
per jaar!

Als enige overheid in dit land 
heeft Vlaanderen een begroting 
in evenwicht. Vlaanderen heeft 
de voorbije twee jaar al twee 
miljard euro bespaard. 
De Vlaamse Regering zal ook 
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen. 
Als er geleidelijk aan toch 
wat budgettaire ruimte 
komt, investeren we dat 
zoals Europa vraagt: 
in onze economie 
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal 
beleid (kinderopvang, 
wachtlijsten 
gehandicapten, 
kindpremie …).

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van 
Financiën, Begroting,

Werk, Ruimtelijke 
Ordening en Sport

Geert Bourgeois, 
Viceminister-
president van de
Vlaamse regering

Bart De Wever, 
nationaal
voorzitter N-VA
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