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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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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 

R E G E R I N G  P A K T  O N D E R N E M I N G E N  E N  B E D R I J F S L E I D E R S  A A N

Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da

i taf

REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 
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Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da
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REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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Portret Sarah Smulders
    Ons nieuw bestuurslid uit Schakkebroek

N-VA wil één pensioenadministratie 
De N-VA vindt dat er meer dan ooit nood is aan een vereenvoudiging van het Belgische 
pensioenstelsel. Met het jaarverslag van de ombudsman voor Pensioenen in de hand, pleit 
Kamerlid Karolien Grosemans dan ook voor een unieke pensioenadministratie.

Het viel Grosemans op dat in het jaarverslag de nadruk lag op de verschillen tussen 
de pensioenstelsels en de problemen die dit onderscheid veroorzaakt voor de 
burgers. "Vooral mensen met een gemengde loopbaan botsen op de limieten van onze 
pensioenadministratie", zegt ze. Dat er twee ministers bevoegd zijn voor pensioenen - 
Vincent Van Quickenborne voor de werknemers en de ambtenaren, Sabine Laruelle voor 
de zelfstandigen - doet er volgens Grosemans "geen goed aan".

"Het is evident dat een vereenvoudiging zich opdringt", gaat ze verder. "Voor de N-VA 
dient dit zowel op organisatorisch als op beleidsniveau te gebeuren. Op die manier 
gaan transparante en ef�iciënte dienstverlening hand in hand met een verlaging van de 
werkingskosten van de administratie." 

Karolien Grosemans
Federaal volksvertegen-

woordiger

U kent het wel: politici die zich op de borst kloppen, 
elkaar vliegen afvangen of een tegenstander 
geforceerd onderuit halen. Politieke spelletjes. 
Competitief, pijnlijk hard en sterk pro�ilerend. Het is 
eenzijdig, werkt steeds minder en de mensen prikken 
er doorheen. 

Ik denk dat het anders kan. Het is tijd voor politiek 
die luistert, verbindt en samenwerkt. Over de 
partijgrenzen heen. Om gezamenlijk problemen op te 
lossen en kansen te creëren voor de Herkenaren en 
hun gemeente. Vandaar dat N-VA NIEUW het initiatief 
nam om een gemeenteraadscommissie algemeen 
beleid op te richten. Deze commissie moet voor 
belangrijke dossiers een draagvlak creëren bij alle 
partijen. Dit garandeert continuïteit naar de toekomst 
toe. De partijen hebben andere invalshoeken, maar de 
overkoepelende doelstelling zou toch dezelfde moeten 
zijn: aan een mooie gemeente bouwen, bruisend, 

warm, veilig en goed bestuurd.

N-VA NIEUW geeft u op 14 oktober de kans om een nieuw elan op gang 
te brengen.

Karolien

Een fris alternatief

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

VOOR OF ACHTER DE SCHERMEN?

Contacteer dan Nick Mols.
 Hij staat u graag te woord. 

Informatie over onze standpunten en 
bestuursleden vindt u op onze websites!

Nick Mols
Grote Baan 71
 3540 Herk-de-Stad (Donk)
0495 44 00 70 

Rustige wandeling over de dijken (8 km) met uitleg 
over het Schulensmeer en het Schulensbroek door 
gids Rudo Vanhees. (geschiedenis, landschap, fauna en �lora)

Een natje en een droogje worden voorzien.

Vertrek aan ‘t Vloot (bootgebouw) om 14 uur.
Inschrijven bij wim.berden@n-va.be
Parking voor auto’s is voorzien. 

Wie is Sarah?
Ik ben Sarah Smulders, 35 jaar, gehuwd met Yves en de 
trotse mama van Michiel. Ik woon al 32 jaar met veel 
plezier op ‘de wijk’ in Schakkebroek. 

Waarmee vul jij je dagen?
Sinds oktober 2011 ben ik gestart als vennote in een 
bank- en verzekeringskantoor in Rummen. De start 
als zelfstandige was een bewuste keuze. Alle begin 
is moeilijk, dus er kruipt voorlopig heel veel tijd in 
de uitbouw van deze eigen zaak. Maar dat neemt niet 
weg dat ik me ook nog engageer voor andere dingen. 
Zo ben ik al een aantal jaren voorzitster van de 
ouderraad van Basisschool ‘t Leer-rijk en probeer 
ik op die manier mijn steentje bij te dragen aan de 
uitbouw van onze school.

Waarom kies je voor N-VA NIEUW?
Omdat het hoog tijd is voor verandering in Herk-de-

Stad. Het geruzie in de huidige meerderheid heeft 
maar 1 grote groep slachtoffers: de inwoners van 
onze gemeente. De huidige meerderheid teert al jaren 
op een golf van populisme. Ik vind het tijd om werk 
te maken van een écht beleid. Een beleid met visie, 
een doordacht beleid met oog voor wat de Herkenaar
echt nodig heeft. Een beleid dat zichzelf echter vooral 
durft te relativeren en dat de Herkenaar terug van 
tel laat zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we met N-VA 
NIEUW zo’n beleid kunnen brengen. 

Wat heeft Herk-de-Stad volgens jou nodig?
Ik ben gedurende een zevental jaren ambtenaar 
geweest in Herk-de-Stad, voornamelijk op het OCMW. 
Ik heb gezien wat anders en beter kan als men de 
nodige ruimte creëert. Het sociale ligt me nauw aan 
het hart. Herk-de-Stad heeft volgens mij een integraal 
sociaal beleid nodig. Een sociaal beleid dat mensen in 
de eerste plaats begeleidt, dan hen een hand reikt en 
dat hen op weg helpt om ZELF hun leven opnieuw op 
de rails te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat je enkel 
op deze manier de vicieuze cirkel waarin kwetsbaren 
en sociaal zwakkeren zich bevinden, kan doorbreken. 

Welke zijn je vier kernwoorden?
Dan denk ik aan: sociaal, professioneel, rechtvaardig 
en open.

lenteWANDELING 20 mei

    Ons nieuw bestuurslid uit Schakkebroek

Het gemeentebestuur leeft boven haar stand
Herk-de-Stad staat in de nabije toekomst voor grote �inanciële uitdagingen, onder meer door de verhoging van 
de dotatie aan de politiezone, de gemeentepensioenen, het wegvallen van dividenden (Dexia en de Gemeentelijke 
Holding), de bouw van een noodzakelijke nieuwe kinderopvang in het centrum en - vooral - de a�lossingen van 
enkele grote leningen voor recente projecten.

Dikwijls ontbreekt het aan realiteitszin. Er wordt te weinig rekening gehouden met de echte behoeften van de 
Herkenaar. De projecten staan niet altijd in verhouding tot de draagkracht van onze inwoners. Het gemeente-
bestuur leeft boven haar stand. Dit legt nog lang een hypotheek op de werking van de gemeente. 

Wat vooral in het oog springt, zijn de enorme investeringen die Herk-de-Stad nog dit jaar aangaat. Dit jaar leent 
het bestuur 7,5 miljoen euro, waardoor de schuld op korte tijd verdubbelt tot meer dan 14 miljoen euro. Dat is 
ongeveer 5 000 euro openstaande schuld per gemiddeld gezin met twee kinderen. 

Enkele grote investeringen werden bovendien slecht gespreid in de tijd. De gemeente moet daarom op korte 
termijn te veel lenen en moet de volgende jaren te veel a�betalen. Vanaf 2013 betalen we tot 50 procent meer aan 
a�lossingen en intresten dan in 2011. Daardoor blijven er minder middelen over voor de gewone werking van de 
gemeente of voor nieuwe projecten. 

Bij ongewijzigd beleid stevenen we onvermijdelijk af op een volgende belastingverhoging. Wij willen dat 
voorkomen door nieuwe projecten af te stemmen op de reële behoeften van de bevolking en in verhouding te 
brengen met de grootte van onze gemeente.



Bart Symons bij een 
beschadigde biggenrug. 
“Het beton vertoont al grote 
barsten, dit exemplaar was 
al in drie stukken gebroken. 
De metalen pinnen zijn goed 
zichtbaar.”

Het gemeentebestuur besloot 
destijds om de bouw en de 
uitbating van de sporthal aan 
één privébedrijf te geven. En 
daar wringt nu het schoentje. 
De onderaannemer die de 
uitbating zou doen, heeft 
ondertussen afgehaakt. 
Bovendien is de sporthal nog 
niet helemaal afgewerkt.

Uitbating
De hoofdaannemer moet nu 
een nieuwe partner zoeken 
voor de uitbating. Omdat dit
al een keer is foutgelopen 
vindt de N-VA NIEUW-fractie 
dat het gemeentebestuur 
extra kritisch moet zijn. Enkel 
een �inancieel solide uitbater 
met bewezen ervaring komt 
in aanmerking. Met een over-
haaste beslissing zijn de sportverenigingen noch de 
belastingbetaler gediend. 

Afwerking
De grote zaal en de kleedkamers zijn al klaar, maar 
de rest wacht nog op afwerking. 
In de inkomhal, de cafetaria en 3 grote lokalen 
hangen de elektriciteitskabels nog uit het plafond. 
De keuken en de tapinstallatie moeten nog 
geïnstalleerd worden. 
De aanleg van de parking rondom de sporthal werd 
apart aanbesteed en kan nog dit jaar afgewerkt 
worden.

Sport voor Allen
De sporthal wordt betaald door alle Herkenaren 
en moet beschikbaar zijn voor alle Herkse sport-
verenigingen. De N-VA NIEUW-fractie wil dat de 
sportdienst zo snel mogelijk een overzicht maakt 
van de verenigingen en clubs die de oude of de 
nieuwe sporthal willen gebruiken. De gemeente 
moet zorgen voor een correcte verdeling van de 
beschikbare capaciteit. Zo lang er geen de�initieve 
regeling is wil N-VA NIEUW bovendien dat de 
kleine sportzalen in de scholen, die de gemeente 
tot nu toe a�huurt voor diverse verenigingen, 
beschikbaar blijven.

Constructief bijdragen
N-VA NIEUW wil constructief bijdragen om de 
sporthal zo snel mogelijk beschikbaar te maken. 
Wij stellen echter vast dat het gemeentebestuur 
nog altijd geen dossier kan voorleggen aan de 
gemeenteraad. Ook het probleem van de uitbating 
blijft aanslepen.

In 1907 vroeg de deken 20 000 
BEF om de bouw te bekostigen 
van een kerk in Schakkebroek. 
De gemeente zat echter krap 
bij kas en besloot daarom een 
lening aan te gaan van 10 000 
BEF. De andere helft van het 
benodigde bedrag moest van de 
Kerkfabriek komen.
De raad had immers vernomen 

dat de Kerkfabriek nog 40 000 BEF in kas had. De 
deken schreef een boze brief naar de provincie en eiste ver-
volgens 15 000 BEF van de gemeente. 
Burgemeester Lambrechts reageerde woedend: “De deken 
wil die kerk. Dat hij dan zorgt voor dat geld! De som van 
15 000 BEF verwerp ik. De gemeenteraad zal nooit meer 

bijeengeroepen worden voor die kerk. Ik wil van 
die kerk niet meer horen spreken!” 
Na bemiddeling door de provincie moest de 
burgemeester inbinden en kreeg de deken 
toch zijn geld. Maar de raad besloot wel dat 
“de gemeente Herk in ’t vervolg nooit meer zal 
tussenkomen voor de kosten der kerk en 
pastorij”. 
In 1908 werd dan toch begonnen met de 
bouw van de kerk op de plaats waar de Heilige 
Amandina vaak ging bidden. Pittig detail: door

de recente restauratie van de kerk van Schakkebroek werd 
de gemeenteraadsbeslissing uit 1907 genegeerd (lees 
gerust: vergeten). 
Burgemeester Lambrechts kreeg dus ook nog eens postuum 
ongelijk.

Het kostenplaatje
 Gemeente:  3,45 miljoen euro
 Scholengemeenschap:  1,25 miljoen euro
 Privépartner:  1,7 miljoen euro
 Totaal:  6,40 miljoen euro

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

DE NIEUWE SPORTHAL

                    EEN HART 
                       VOOR 
       HERK-DE-STAD

N-VA Herk-de-Stad deelde tijdens de bloemen- en plantendag 1000 chocolaatjes uit. 
Het werd een warme actie die in de smaak viel bij de marktbezoekers.

Op de foto van links naar rechts: Michel Laenen, Bart Symons, Kristof Claes en Wim Berden.

EEN HART                     
                       VOOR 
       HERK-DE-STAD

N-VA Herk-de-Stad deelde tijdens de bloemen- en plantendag 1000 chocolaatjes uit. 

volg
ons
op 
Facebook

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

Biggenruggen in Donk 
De ‘biggenruggen’ in de Korpsestraat zijn goed bedoeld, maar 
zorgen voor heel wat problemen en worden best zo snel mogelijk 

verwijderd.

Biggenruggen zijn betonnen bulten die in de bochten 
de rode strook voor �ietsers afscheiden van de 
rijstrook voor auto’s.

Omwonenden vertelden ons over auto’s waarvan 
de ophanging schade opliep en over valpartijen 

met �ietsers omdat de biggenruggen net op dezelfde 
hoogte komen als de pedalen van een �iets. 

Wij konden ter plaatse vaststellen dat dit niet de enige 
problemen zijn.

Elke biggenrug is met twee dikke metalen pinnen verankerd in 
de weg. Een biggenrug die door een auto of vrachtwagen geraakt 
wordt breekt in stukken. Uiteindelijk blijven enkel twee metalen 
pinnen over die zo’n 15 cm hoog uit het wegdek steken en een 
gevaar vormen voor elke weggebruiker. 


