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VOOR DE VERANDERING

Op 14 oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Voor mij 
de belangrijkste verkiezingen omdat politiek nergens dichter 
bij de mensen staat dan op gemeentelijk niveau. Daarom is het 
gemeentebestuur best een afspiegeling van onze inwoners. En 
dat is jammer genoeg nog niet het geval. Laten we eens tellen. 
Het schepencollege van Herk-de-Stad telt 6 mannen (inclusief 
burgemeester en OCMW-voorzitter) en slechts 1 vrouw. Kijken 
we naar de gemeenteraad dan tellen we amper 6 vrouwen op een 
totaal van 21 raadsleden. 

Politiek blijft nog altijd een mannenwereld. Ook de organisatie is 
op mannen afgestemd. De combinatie werk-gezin is vaak moeilijk, 
men vergadert laat en onverwacht en men eist veel �lexibiliteit. 

Toch betekenen vrouwen een meerwaarde in ons gemeente-
bestuur. Politiek talent is dicht bij de mensen staan, weten 
wat er leeft, dossierkennis opbouwen, oog hebben voor on-
rechtvaardigheid en krom beleid. Ook vrouwen hebben dit 
politiek talent. Bovendien hebben ze andere invalshoeken, andere 
prioriteiten of durven ze een probleem al eens van op een andere 
manier bekijken. 

Vrouwen, kom op!

   Karolien

Vrouwen

11 juli, een offi ciële feestdag voor iedereen!
N-VA NIEUW betreurt dat 11 juli nog niet voor iedereen een betaalde 
feestdag is. 11 juli kan pas echt een Vlaamse feestdag zijn als alle 
Vlamingen die dag kunnen genieten van een vrije dag. Tot het zo ver 
is gaan we in Herk-de-Stad op 11 juli al vroeg op pad om mensen die 
nog geen vrij krijgen een kleine attentie te bezorgen op weg naar hun 
werk. 

‘Hangjongeren’ in Schakkebroek?
De vernieuwing van de speeltuin in Schakkebroek is een dossier waar gemeenteraadslid Michel Laenen al 
jaren voor ijvert. In oktober stelde hij  voor om een budget van 25 000 euro te voorzien om deze speeltuin 
eindelijk te renoveren. Hij drong er ook op aan ervoor te zorgen dat in juni 2012 de werken achter de rug 
zouden zijn. Alle partijen steunden toen het voorstel van N-VA NIEUW. We zijn nu 9 maanden verder en het 
stadsbestuur heeft nog geen stappen gezet. Michel vroeg daarom tijdens de gemeenteraad in mei meer uitleg. 
Volgens de burgemeester (sp.a) heeft een speeltuin in Schakkebroek geen zin ‘omwille van de hangjongeren’. 
N-VA NIEUW stelt voor dat, indien dit werkelijk een probleem is, de burgemeester, als hoofd van de politie, 
met de lokale politie rond de tafel zit en een oplossing zoekt. 

Sarah Smulders: “Laten we de nieuwe speeltuin 
bouwen waar vooral jonge gezinnen wonen.”

Kristof Claes: “De speeltuin ligt er al jaren verloederd bij. 
Schakkebroek is toch ook belangrijk?”

Michel Laenen blijft op de gemeenteraad het dossier 
van de speeltuin in Schakkebroek verdedigen.

In dit nummer o.a.: 
Interview met Annick van Hullebusch
Onze standpunten lokale economie
De speeltuin in Schakkebroek

Hang op 11 juli het beest uit! 
Vlaggen te bestellen bij wim.berden@n-va.be of 
bel 0472 52 11 75. Kostprijs: 8 euro
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N-VA NIEUW wil op het industrieterrein Daelemveld 
een parking voor opleggers met de nodige sanitaire 

voorzieningen voor de chauffeurs. Dit is zowel nuttig 
voor truckers uit Herk als voor buitenlandse truckers 

en voorkomt dat opleggers op de pechstrook
 van de N2 geparkeerd worden.

Dit is  een beter alternatief dan het plan van de  
burgemeester (sp.a) die de zware vrachtwagens wil 

parkeren aan het station van Schulen.

Parkeerplaats vrachtwagens
op Daelemveld

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
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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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Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA 

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar. 

De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Dexia: 
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Philippe Muyters
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting

Energieprijzen: 
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers.  Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”Siegfried Bracke

N-VA-Kamerlid

Asiel: 
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”

“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar  het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoor-
stelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.” Sarah Smeyers

N-VA-Kamerlid

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint 
in uw stad of gemeente”

*NAT. BLZ - 3 van 2012_Opmaak 1  15/05/12  13:49  Pagina 1

De studiedag lokale 
veiligheid

N-VA afdelingen uit heel Limburg kwamen in mei naar Herk-de-Stad voor een 
studiedag over lokaal veiligheidsbeleid. Voor de N-VA moet de politie zich 
op haar kerntaken kunnen concentreren: de bestrijding van criminaliteit en 
overlast en de handhaving van de openbare orde. Voor de N-VA is veiligheid 

echter meer dan een goed werkende lokale politie. Op gemeentelijk vlak wil de N-VA daarom een 
integraal veiligheidsbeleid invoeren door een permanente samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, 
de inwoners, de scholengemeenschap en de lokale politie. Veiligheid is niet alleen een basisrecht maar ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Op de foto: initiatiefnemer Bart Symons, voorzitter 
N-VA Herk-de-Stad, en spreker Huub Broers, N-VA 
senator en burgemeester van Voeren

Schrijf, mail of sms naar Björn Lambrechts, Paulusstraat 29, 3540 Herk-de-Stad
björn.lambrechts@n-va.be of 0474 84 39 51 
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
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA 

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar. 

De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Dexia: 
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Philippe Muyters
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting

Energieprijzen: 
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers.  Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”Siegfried Bracke

N-VA-Kamerlid

Asiel: 
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”

“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar  het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoor-
stelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.” Sarah Smeyers

N-VA-Kamerlid

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint 
in Herk-de-Stad”
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Eind jaren ’60 rees het plan 
om in het natuurgebied het 
Schulensbroek een meer uit 
te graven om de voortdurende 
waterellende in onze regio op 
te lossen. Het meer zou ook 
heel wat toeristische troeven 
hebben zoals visserij, roeien en 
zeilsport. De aanleg 
van het meer werd 
op de gemeenteraad 
van 7 maart 1969 met 

enthousiasme goedgekeurd. 

Toch waren er ook heel wat twijfels. Zo vreesde de 
‘Limburgse Economische Raad’ dat het meer geen 
oplossing was voor het overstromingsgevaar. De NMBS 
vreesde dat de spoorbedding van het traject Hasselt-
Leuven als dijk zou dienen. 

Baron Burgemeester Armand de Moffarts stelde de heren 
van de spoorwegen gerust: er kwam een afzonderlijke dijk 
evenwijdig met de spoorweg (zoals de pendelende mens 
vandaag kan vaststellen).

In ieder geval, na jaren van planning en hard labeur, kunnen 
wij vandaag allemaal genieten van een prachtig meer in een 
natuurgebied dat een bezoek meer dan de moeite waard is. 

Interview
Annick Van Hullebusch
 
Dag Annick, stel je eens even voor.
Ik ben Annick Van Hullebusch en woon samen met mijn man 
en 2 dochters, Lies en Luna, in de Oude Straat in Herk-de-
Stad. We hebben in de 19 jaar dat we hier wonen heel wat 
werk gestopt in de renovatie van de ouderlijke woning van 
mijn schoonmoeder, die een geboren en getogen Herkenaar 
was. Ondertussen zijn de grootste werken achter de rug en 
hebben we terug wat meer vrije tijd om bv te �ietsen. Sinds 
kort ben ik aangesloten bij een dames�ietsclub uit Schulen. Sport is een uitstekende 
uitlaatklep om de stress van de drukke dagen van je af te schudden. Verder kan je me 
samen met de kinderen vaak in de Herkse bib terugvinden, aangezien we fervente 
lezers zijn. 

Vanwaar je interesse in politiek?
Als ik heel eerlijk ben, moet ik toegeven dat politiek me vroeger nooit echt geïnteresseerd 
heeft. Het is pas de laatste jaren dat het me meer bezig houdt. Ik ben me ervan bewust 
dat het er niet fraai uitziet voor de volgende generatie, onze kinderen. Daarom moeten 
we nu beginnen aan de veranderingen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat velen die 
gedachte met me delen. 

Waarom koos je voor N-VA NIEUW?
Omdat N-VA NIEUW zich niet bezighoudt met het bekritiseren van anderen, maar op 
een constructieve manier naar langetermijnoplossingen zoekt. Bij hen staat het belang 
van de burger centraal en is transparantie een begrip. In mijn job bij de bank heb ik 
een vertrouwensrelatie met mijn klanten en daarom zijn eerlijkheid en duidelijkheid 
belangrijke principes die ik dagelijks toepas.

In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat is voor jou belangrijk?
Vooral transparantie en eerlijkheid. Als N-VA NIEUW daartoe zijn steentje kan bijdragen 
zal ik al heel tevreden zijn. Verder wil ik streven naar een gemeente waar iedereen zich 
veilig, maar vooral ook goed voelt en naar een beleid ten dienste van onze inwoners en 
niet ten koste ervan. 

N-VA NIEUW tijdens de natuurwandeling rond het Schulensmeer

LOKALE ECONOMIE
N-VA NIEUW werkt aan een beleidsplan lokale economie. We hielden een 
enquête onder de Herkse ondernemers. Deze werd gestuurd naar 120 
ondernemers. Meer dan 30 % vulde de vragenlijst in.
Dat is een heel hoog antwoordpercentage. Dank hiervoor.

Wat vragen de ondernemers:
 

1. Meer overleg met de gemeente
Op de vraag of er voldoende overleg is tussen de handelaars en het 
gemeentebestuur antwoordt 72 % dat er nauwelijks of geen overleg is. 
Onlangs richtte de middenstandsraad in overleg met het stadsbestuur 
een ondernemersloket op. N-VA NIEUW moedigt dit initiatief aan en zal 
de middenstandsraad maximaal ondersteunen zodat dit loket een groot 
succes wordt.

2. Meer initiatief van het gemeentebestuur
Uit onze enquête blijkt dat 68 % van de ondernemers vindt dat een 
centrummanager (die zorgt voor de uitbouw van het handelscentrum) 
en een bereikbaarheidsadviseur (die zorgt dat ondernemingen altijd 
bereikbaar zijn tijdens openbare werken) ook in onze gemeente 
zinvol zijn. Daarnaast vindt 75 % van de Herkse ondernemers 
gemeenschappelijke acties tussen handelaars om de lokale economie te 
promoten positief. Ook hier kan het bestuur een belangrijke rol spelen.

3. Meer transparantie en administratieve vereenvoudiging
Zijn het �iscaal beleid en de subsidies van onze gemeente transparant 
en overzichtelijk? Hier antwoordt slechts 7% positief. De ondernemers 
zijn van mening dat de gemeente op dit vlak moet ingrijpen. Ook blijkt 
uit onze enquête dat de administratieve rompslomp om milieu- of 
stedenbouwkundige vergunningen te krijgen te groot is. Zo vindt 65 % 
van de ondernemers dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening meer betrokken moet worden bij het beleid.

Wat N-VA NIEUW hieraan wil doen:

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 lokale ondernemers vormen het economisch weefsel van 
onze gemeente en het is hoog tijd dat er meer middelen en 
energie naar deze doelgroep gaan.
Het nieuwe ondernemersloket is een stap in de goede richting 
maar moet voldoende onderbouwd worden. N-VA NIEUW 
wil daarom in samenwerking met andere gemeenten een 
voltijdse economie-ambtenaar inzetten om het beleid af te 
stemmen op de noden van onze lokale ondernemers. Deze 
ambtenaar is tussenpersoon en coördinator tussen het 
OCMW, de gemeentelijk diensten, de Middenstandsraad, de 
Ondernemersclub H2O, het PWA en de VDAB.
N-VA NIEUW wil in Herk-de-Stad ook zorgen voor werk in 
eigen streek. De gemeente kan binnen haar bevoegdheden 
ondersteunende initiatieven opzetten bijv. lokale bedrijven de 
kans geven hun vacatures te publiceren op de gemeentelijke 
website en in de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.  

4 Werk in eigen streek is welvaart in eigen streek
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gemeentebestuur antwoordt slechts 7 % ‘voldoende’. 72 % is van 
mening dat er nauwelijks of geen overleg is. Onlangs richtte de 
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succes wordt. 

 

 

 

2. Meer initiatief van het gemeentebestuur 

Uit onze enquête blijkt dat 68 % van de ondernemers vindt dat een 
centrummanager (die zorgt voor de uitbouw van het handelscentrum) 
en een bereikbaarheidsadviseur (die zorgt dat ondernemingen altijd 
bereikbaar zijn tijdens openbare werken) ook in onze gemeente zinvol 
zijn. Daarnaast vindt 75 % van de Herkse ondernemers 
gemeenschappelijke acties tussen handelaars om de lokale economie te 
promoten positief. Ook hier kan het bestuur een belangrijke rol spelen.  

 
 

 

 

3. Meer transparantie en administratieve vereenvoudiging 
 
Zijn het fiscaal beleid en de subsidies van onze gemeente transparant 
en overzichtelijk? Hier antwoordt slechts 7% positief. 56 % is van 
mening dat de gemeente op dit vlak moet ingrijpen. Ook blijkt uit onze 
enquête dat de administratieve rompslomp om milieu- of 
stedenbouwkundige vergunningen te krijgen te groot is. Zo vindt 65 % 
van de ondernemers dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening meer betrokken moet worden bij het beleid. 
 

 

 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Ja Neen Geen 
mening 

Ja 

Neen 

Geen 
mening 

enquête 
N-VA NIEUW werkt aan een beleidsplan lokale economie. In dit kader hielden we een enquête onder de Herkse 
ondernemers. Hier de belangrijkste conclusies: 

1. Meer overleg met de gemeente 

Op de vraag of er voldoende overleg is tussen de handelaars en het 
gemeentebestuur antwoordt slechts 7 % ‘voldoende’. 72 % is van 
mening dat er nauwelijks of geen overleg is. Onlangs richtte de 
middenstandsraad in overleg met het stadsbestuur een 
ondernemersloket op. N-VA NIEUW moedigt dit initiatief aan en zal de 
middenstandsraad maximaal ondersteunen zodat dit loket een groot 
succes wordt. 

 

 

 

2. Meer initiatief van het gemeentebestuur 

Uit onze enquête blijkt dat 68 % van de ondernemers vindt dat een 
centrummanager (die zorgt voor de uitbouw van het handelscentrum) 
en een bereikbaarheidsadviseur (die zorgt dat ondernemingen altijd 
bereikbaar zijn tijdens openbare werken) ook in onze gemeente zinvol 
zijn. Daarnaast vindt 75 % van de Herkse ondernemers 
gemeenschappelijke acties tussen handelaars om de lokale economie te 
promoten positief. Ook hier kan het bestuur een belangrijke rol spelen.  

 
 

 

 

3. Meer transparantie en administratieve vereenvoudiging 
 
Zijn het fiscaal beleid en de subsidies van onze gemeente transparant 
en overzichtelijk? Hier antwoordt slechts 7% positief. 56 % is van 
mening dat de gemeente op dit vlak moet ingrijpen. Ook blijkt uit onze 
enquête dat de administratieve rompslomp om milieu- of 
stedenbouwkundige vergunningen te krijgen te groot is. Zo vindt 65 % 
van de ondernemers dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening meer betrokken moet worden bij het beleid. 
 

 

 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Ja Neen Geen 
mening 

Ja 

Neen 

Geen 
mening 

enquête 
N-VA NIEUW werkt aan een beleidsplan lokale economie. In dit kader hielden we een enquête onder de Herkse 
ondernemers. Hier de belangrijkste conclusies: 

1. Meer overleg met de gemeente 

Op de vraag of er voldoende overleg is tussen de handelaars en het 
gemeentebestuur antwoordt slechts 7 % ‘voldoende’. 72 % is van 
mening dat er nauwelijks of geen overleg is. Onlangs richtte de 
middenstandsraad in overleg met het stadsbestuur een 
ondernemersloket op. N-VA NIEUW moedigt dit initiatief aan en zal de 
middenstandsraad maximaal ondersteunen zodat dit loket een groot 
succes wordt. 
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Enquete

1 Vergunningen sneller en eenvoudiger
De N-VA wil dat ondernemingen sneller hun vergunning krijgen en meer rechtszekerheid 
hebben eens de vergunning verleend is. Nu wordt een aanvraag vaak nog behandeld door 
verschillende overheden en verloopt de procedure daardoor langzaam en onzeker. Daarom 
worden op initiatief van N-VA-minister Muyters de bouwvergunning en de milieuvergunning 
in de nabije toekomst vervangen door één enkele omgevingsvergunning. Het nieuwe systeem 
is bovendien eenvoudiger voor de aanvrager: het volstaat om één dossier in te dienen bij één 
dienst, gevolgd door één openbaar onderzoek en één adviesronde. Uiteindelijk levert één 
overheid de vergunning af. 

2 Vergunningen via de gemeentelijke website
Een bouwaanvraag indienen is een omslachtige en tijdrovende procedure. N-VA-ministers Muyters 
en Bourgeois werken aan een digitale aanvraagprocedure geïntegreerd in de gemeentelijke websites. 
Gedaan dus met papieren bouwaanvragen in achtvoud. Burgers en bedrijven kunnen via hun 
gemeentelijke website zelf een aanvraag indienen en opvolgen. N-VA NIEUW wil deze vernieuwing 
integreren in de gemeentelijke website zodra de Vlaamse Overheid het systeem beschikbaar maakt.
Voor meer informatie: www.digitalebouwaanvraag.be

3 Handelszaken en Winkelbeleid
N-VA NIEUW streeft naar een correcte mix van buurtwinkels in de dorpskernen, de baanwinkels langs 
de N2 en de winkelstraten in Herk centrum.

De huidige baanwinkels langs de N2 bedienen een ander publiek dan de handelszaken in de 
dorpskernen. Deze baanwinkels zijn in handen van lokale ondernemers die hun zaak of pand ooit willen 
verkopen of doorgeven aan hun kinderen. N-VA NIEUW wil dat deze mensen met een gerust hart verder 
kunnen werken en waar mogelijk hun zaak kunnen uitbreiden. De gemeente beschikt over de nodige 
instrumenten om met de hogere overheden een regeling te treffen die dat mogelijk maakt. 

De buurtwinkels, kappers, handelszaken en horecazaken in Herk, Donk, Schakkebroek, Berbroek en 
Schulen zijn belangrijk voor de levenskwaliteit in onze deelgemeenten. N-VA NIEUW staat voor een 
beleid dat ondernemende mensen aanmoedigt om in onze deelgemeenten een zaak op te bouwen 
bijvoorbeeld door straten en pleinen aantrekkelijk in te richten en het plaatsen van terrasjes aan te 
moedigen.

N-VA NIEUW wil onderzoeken hoe de gemeente en de handelaars kunnen samenwerken om de winkels 
en de straatinrichting toegankelijker te maken voor klanten met een handicap of mensen die slecht te 
been zijn.


