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WIL U ONZE N-VA-AFDELING IN HERK-DE-STAD 
VERSTERKEN? VOOR OF ACHTER DE SCHERMEN?

Contacteer dan onze voorzitter Bart Symons. Hij staat u graag te woord. 
Informatie over onze standpunten en bestuursleden vindt u op onze websites!

WWW.N-VA-HDS.BE
WWW.KAROLIEN-GROSEMANS.BE

WWW.VEILIGVERKEERHERK.BE  

Bart Symons
Bampsstraat 44
Donk
0474 48 01 35

Waarom toch?
Waarom toch durft de huidige meerderheid in de gemeenteraad geen commissie 
vormen waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn om de grote lijnen van het beleid 
in Herk-de-Stad uit te tekenen? De meerderheid samen met de oppositie.

Al jaren is N-VA NIEUW voorstander van een transparant en duidelijk beleid waarbij 
iedereen betrokken is. Denkt de meerderheid nu echt dat de oppositiepartijen er op 
uit zijn dat Herk-de-Stad slecht bestuurd wordt? Integendeel.

Wij stellen dus vandaag opnieuw voor om een extra commissie te vormen waarin 
alle grote en belangrijke dossiers op voorhand overlegd worden. Met informatie 
vooraf, met duidelijke standpunten, met advies van alle betrokkenen en je mag er 
zeker van zijn: MET EEN BETER RESULTAAT.

WAT BETAALT DE HERKSE BURGER AAN ZIJN BESTUURDERS?
Iedereen zal nu wel weten dat Herk-de-Stad 21 bestuurders telt: 1 burgemeester, 5 schepenen en 15 raadsleden. Deze 
mensen werden verkozen bij de verkiezingen van oktober 2006 of zijn als opvolger de gemeenteraad binnengestapt.
In heel Limburg en ver daarbuiten word je aangesproken hoe het zit met dat ruziebestuur in onze gemeente. Een 
pijnlijke ervaring. En daar betalen wij allen elke maand een prijs voor. 

Laten we eens lezen wat de begroting 2012 vertelt over de kostprijs van dat bestuur.
Wedden van burgemeester en schepenen 259 000
Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 34 800
Vakantiegeld burgemeester en schepenen 17 500
Pensioen van burgemeester en schepenen 126 000
Totaal van burgemeester en schepenen 402 000
 Gemiddeld  67 000
Totaal presentiegelden van de gemeentemandatarissen 34 800
 Gemiddeld 2 300

Wetenswaardig is ook dat een schepen 60 % verdient van de wedde van de burgemeester, dat een OCMW-voorzitter 
dezelfde wedde heeft als een schepen en dat de voorzitter van de gemeenteraad het dubbele heeft van een raadslid. 
Deze bedragen zijn bij wet vastgelegd.

De Herkse burger heeft voor dat geld wel recht op betere bestuurders, of niet soms? In oktober heeft diezelfde 
burger het recht om te zeggen wat hij daarvan vindt.



Portret Michel Laenen
Ons nieuw gemeenteraadslid

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

MICHEL LAENEN 
Endepoelstraat 49/1

 0497 45 86 90

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

Stel je eens voor.
Ik ben Michel Laenen. Ik ben 35 jaar en 
groeide op in Herk-de-Stad. Mijn echtgenote 
is Els Grauls. Sinds 2005 wonen we in de 
Endepoelstraat in Herk-de-Stad. We hebben 
twee kinderen, Xander en Zita. Ik werk als 
arbeider in ploegendienst bij een bedrijf 
in Halen waar men verpakkingsmaterialen 
bedrukt.

Heb je hobby’s?
Eén keer per week probeer ik te mountain-
biken. Xander voetbalt bij de duiveltjes van 
BS en ik ga elke week kijken. Verder ben ik 
supporter van Racing Genk.

Je kiest nu voor de N-VA. Vanwaar die 
keuze?
Op federaal vlak heeft de N-VA indruk op 
mij gemaakt. De partij houdt vast aan haar 
standpunten en verloochent haar principes 
niet voor deelname aan de macht. De N-VA 

doet op een open en eerlijke manier aan 
politiek. Ook hier in Herk-de-Stad waardeer 
ik de rechtlijnigheid van de partij. Na een 
aantal verkennende gesprekken met Karolien 
Grosemans en Bart Symons besliste ik om aan 
te sluiten.

Waaraan hecht jij als politicus veel  belang?
Een politicus wordt gekozen door de in-
woners en is er voor die inwoners. Op dit 
ogenblik gaat het helemaal niet goed met het 
Herkse stadsbestuur, want de meerderheid 
van sp.a en Open Vld is verdeeld. Ook worden 
er op dit ogenblik volop mensen aangenomen 
en ik verneem dat dit niet altijd correct 
verloopt.
Ik hoop op een goede verkiezingsuitslag 
voor N-VA NIEUW in oktober. Na 28 jaar is 
het tijd voor een nieuwe ploeg die correct  
bestuurt. Ik wil, samen met N-VA NIEUW, 
gaan voor een zuinig, eerlijk en open beleid.

Tientallen vrijwilligers zetten zich in Herk wekelijks 
in voor hun sportclub, toneelgroep, school, vereniging 
of  jeugdhuis. Hun inzet en engagement houden onze 
kleine en grote organisaties draaiend. We spraken met 
Paula Bellen, Maria Loots en Merja Stiers, drie �linke 
vrijwilligsters uit Schakkebroek.

Bij welke projecten helpen jullie mee?
Paula: Elk jaar zamel ik tombolaprijzen in voor Plan 
Herk-de-Stad. Met de opbrengst bouwt Plan scholen in 
ontwikkelingslanden. Ongeloo�lijk hoeveel Herkenaren 
elk jaar willen meewerken. Bij de jaarlijkse brunch van 
Plan sta ik ook achter het fornuis. Verder kook ik al vele 
jaren op de eetdagen van de lagere school.
Maria: Ik help mee met de organisatie van de vierkamp. 
Ik organiseer samen met de Edelzangers (ons wijkcomité) 
een halloweenfeest. Met de opbrengst knutselen we onze 
praalwagen dan in elkaar. 
Paula: Wij helpen met veel plezier bij heel wat lokale 
projecten, zoals de viering van 100 jaar Schakkebroek en 
de 10 jaar heiligverklaring van zuster Amandina. 

Maria: Voor de heiligverklaring hadden we een 
gigantische Chinese draak gemaakt, die door de 
kinderen werd rondgedragen. Bij de viering van 100 jaar 
Schakkebroek hebben we samen met de Amandina-gilde 
weken zitten naaien aan de kostuums voor de stoet.
Merja: Ik doe verschillende dingen: babysitten, voor 
ouderen boodschappen doen, bij zieke mensen blijven 
slapen, … Ik ben altijd met de �iets onderweg. Aan de 
schoolpoort help ik ook de kinderen veilig oversteken. 

Waarom doen jullie eigenlijk vrijwilligerswerk?
Maria: Er kruipt ontzettend veel tijd in de organisatie 
van activiteiten, maar de voldoening achteraf maakt me 
altijd gelukkig. 
Paula: Het is inderdaad druk, maar ik vind de sfeer en de 
samenwerking tussen de vrijwilligers leuk. 
Merja: Ik krijg er veel waardering en erkenning voor in 
de plaats. Ik heb het gevoel dat ik iets zinvols doe.

Dames, dank voor de activiteiten, het initiatief en de 
mooie projecten die jullie uitvoeren!

Vrijwilligers maken het verschil!

FEEST VAN DE VRIJWILLIGER 3 MAART 2012

Wij zijn bijzonder verheugd u te mogen uitnodigen op een gespreksavond 
met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Een uitgelezen kans om te luisteren en 
te debateren met iemand die er als geen ander in slaagt een heldere uitleg te 
geven bij de soms troebele politiek. Binnenkort meer info op onze websites.

 Bart De Wever komt naar Limburg op 15 maart 2012

Maria Loots                                                                   Paula Bellen                                                                    Merja Stiers
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In 1902 bracht de Truiense notaris Jos 
Willems Herk-de-Stad goed nieuws. Een 
zekere juffrouw Martens liet namelijk 
de volle som van 600 frank  na aan 
onze gemeente. Dat was in die tijd een 
behoorlijk bedrag. Ter vergelijking: 
de jaarwedde van een gemeentelijk 
ambtenaar bedroeg toen zo’n 500 frank. 
De gift was wel voor het  zielenheil van de 
gulle dame. Zo lezen we in de clausule: ‘op 
voorwaarde dat er ten eeuwige dage twee 
missen zullen gedaan worden voor de 

familie van den geefster’. Na toestemming van 
‘de Hooge Overheid’ ging de gemeente, altijd 
verlegen om centen, maar al te graag in op het 
voorstel. 

De lezer die zich afvraagt of ‘ten eeuwigen 
dage’ echt geen grenzen kent in de tijd moet ik 
bij deze wel teleurstellen. Een telefoontje naar 
de deken en vervolgens de koster leert ons dat 
de familie van juffrouw Martens het vandaag 
zonder leesmissen moet stellen. Wij blijven 
haar alleszins dankbaar! 

D���� ���� ���� �������� ��
Vind je ook niet dat in tijden van crisis het gemeentebestuur 
het voorbeeld moet geven? De overgang naar het nieuwe jaar 
heeft weer voor heel wat �inanciële heisa gezorgd.

De begroting 2012 die men aan de Herkse gemeenteraad 
voorschotelde, heeft voor de nodige irritatie gezorgd. Welk 
gemeentebestuur legt er nu een voorstel op tafel waarover 
geen akkoord bestaat, ook niet bij de meerderheid? De eerste 
politieke regel is toch dat je overleg pleegt om zo tot een 
eensgezind voorstel te komen.

Neem nu de bouw van het HUIS VAN HET KIND.
Iedereen vindt dat nodig voor de opvang van de kinderen en om opnieuw ruimte te scheppen 
voor de Chiro. Maar niemand keurt een bedrag van 3 388 000 euro goed zonder de plannen 
gezien te hebben en te weten wat er precies allemaal achter schuilt. Een soortgelijk gebouw 
in een gelijkaardige gemeente kost daar de helft. Dus eerst overleggen, elke euro omdraaien 
en dan goedkeuren. 

Of de RECEPTIEKOSTEN?
Is het onredelijk dat we die bedragen terugbrengen naar het niveau van 2010? Spelletjes 
waarbij beknibbeld wordt op het personeelsetentje, het drankje na de gemeenteraad of de 
sandwiches tijdens het schepencollege horen eerder thuis in een kleutertuin: kijk, mama, hij 
slaat mij weer! En ik heb niet gestampt!

De werkelijkheid is dat in 2010 ruim 31 000 euro werd uitgegeven aan geregistreerde 
receptiekosten en dat in de begroting 2012 hiervoor 56 650 euro werd voorgesteld. Een 
verhoging van 81 %. De goedgekeurde amendementen van de alternatieve meerderheid 
hebben daar 15 500 euro afgenomen. Toch nog werd een bedrag van 41 150 euro goedgekeurd 
of een vermeerdering van 37 %. Wie werd hier tekort gedaan?

Het is duidelijk dat de huidige meerderheid nog moet leren om te besparen op onnodige 
uitgaven, zoals elke burger dat vandaag moet doen.



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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Vlaamse begroting is de enige in evenwicht

N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.” 

Federale begroting 
krijgt rode kaart

Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ont-
sporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infra-
structuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”

“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams vice-
ministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen 
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.

✔ Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
✔ Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
✔ Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
✔ Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
✔ Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
✔ Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
✔ Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op 
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord
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