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Mario, waarom koos je voor de N-VA? 
Die keuze is voor mij heel logisch. Het is een 
betrouwbare partij met een ondernemersvriendelijk 
programma. De partij komt op voor onze normen en 
waarden en streeft naar responsabilisering. De N-VA 
wil zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen, zodat 
ze een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. 
Een activeringsbeleid is een belangrijke oplossing 
voor de crisis. 

En nu de stap naar de politiek met N-VA NIEUW?
Wij verdienen een beter bestuur en ik wil daaraan 
meewerken. In crisistijd en in een land met de hoogste 
belastingdruk ter wereld, vind ik dat er op de centen 
moet gelet worden. Voor het geld dat Herk-de-Stad te 
besteden heeft, is door ons allen hard gewerkt. Daar 
moet op een verantwoorde manier mee omgegaan 
worden. N-VA NIEUW wil op gemeentelijk vlak gaan 
voor een degelijk en sober bestuur en dat spreekt mij 
aan. Men moet eens gaan begrijpen dat ‘gratis’ niet 
bestaat. Wij allen betalen uiteindelijk de rekening.
Als exporteur heb ik veel voeling met ondernemers, 

zelfstandigen en land- en tuinbouwers. Ik wil 
daarom ijveren voor een soepeler en vlotter 
vergunningenbeleid. Er zijn te veel absurde regeltjes. 
Ook vind ik dat de uitbreiding van het industrieterrein 
de hoogste prioriteit moet krijgen. Er is absoluut 
een tekort aan ruimte voor bedrijven en voor Herk-
de-Stad betekent een uitbreiding extra inkomsten 
en werkgelegenheid. Het gemeentebestuur moet 
de juiste omstandigheden creëren en dan doen de 
ondernemers wel de rest. 

TERUG NAAR
         SCHOOL
“We willen allemaal dat onze kinderen veilig 
naar school kunnen gaan. De gemeente kan 
de scholen daarbij �inancieel helpen door 
elke school jaarlijks een verkeersbudget 
te geven. De scholen kunnen dat budget 
dan investeren volgens eigen behoefte 
in bijvoorbeeld extra verkeersopvoeding 
voor de kinderen, een groepsaankoop van 
�luo-vestjes, begeleid oversteken door 
gemachtigde opzichters van het PWA, enz.”

HET EINDRAPPORT 
van de MEERDERHEID
is ONTGOOCHELEND!

Dit rapport meet in hoeverre de sp.a-VLD meerderheid de beloften uit haar 
pam�letten van de verkiezingen 2006 heeft gerealiseerd. Vandaag staan we 
op minder dan twee maanden van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. 
Het is dus het moment van de waarheid. Dit is het vijfde en laatste rapport. 
Volgens het vorige rapport behaalde de meerderheid na 5 jaar regeren nog 
maar een score van 18,75%. En vandaag? Oordeel zelf.

Onze puntenverdeling houdt rekening met de vooruitgang van elk dossier:
  1. Principebeslissing door de gemeenteraad goedgekeurd.
  2. Ontwikkeling van het dossier is vergevorderd.
  3. Goedkeuring van het de�initieve dossier door de gemeenteraad.
  4. Aanbesteding van het dossier is afgerond.
  5. Uitvoering van de werken is aangevat.
  6. Dossier is de�initief verwezenlijkt.

Dit zijn de zestien meetbare programmapunten die we in het programma 
van de sp.a en/of de VLD hebben teruggevonden. 

 
BEOORDELING KLASSENRAAD
Leerlingen: sp.a - Open VLD
Eindscore: 18,75%

Deze leerlingen mogen niet overgaan naar een volgende klas. Hun 
resultaat is zwaar onvoldoende en ze hebben geen vooruitgang 
geboekt. Overwogen moet worden of de leerlingen in de oppositie niet 
beter op hun plaats zitten. Daar kunnen ze werken aan hun inzet en 
gedrag.

De meerderheid is er ook in het laatste jaar van haar regering niet in 
geslaagd om haar score te verbeteren. Dit verwondert niemand: nooit is 
er in Herk-de-Stad een coalitie geweest die zo met elkaar in het openbaar 
‘gevochten’ heeft.

Natuurlijk werd er ook aan andere dossiers gewerkt, die niet in de 
‘belofteblaadjes’ werden opgenomen. We hebben de indruk dat dit vooral de 
verdienste is van het personeel, dat in moeilijke omstandigheden is blijven 
verder werken.

Elke lezer en elke kiezer mag binnen enkele weken zelf laten weten in wie 
hij of zij het meeste vertrouwen stelt voor de toekomst. Ja, het is tijd voor 
verandering!

Herk centrum 
 1. de realisatie van de zorgcampus met een nieuw rusthuis 0/6
 2. nieuwe service�lats 0/6
 3. bejaardenwoningen 0/6
 4. nieuw dienstencentrum 1/6
 5. nieuwe sporthal 6/6
 6. nieuw gebouw voor kinderopvang 1/6
 7. het teruggeven van de Chirolokalen aan de Chiro 0/6
 8. heraanleg de Pierpontstraat en Doelstraat plus �ietspaden 3/6
 9. kinderboerderij in plaats van dierenpark in het Olmenhof 0/6
Donk
 10. veiliger en lee�baarder centrum 3/6
 11. oplossing voor de scoutslokalen  0/6
Schakkebroek
 12. aankoop Amandinahuis 0/6
 13. uitbouw volwaardig Amandinamuseum 0/6
 14. aankoop en renovatie oud schoolgebouw 0/6
Algemeen
 15. veilig �ietsnetwerk verbindt de vijf deelgemeenten 1/6
 16. actief woonbeleid 3/6
����������� �� ��� ���� (2007-2012) 18/96
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De meerderheid is er ook in het laatste jaar van haar regering niet in 

Laurens Appeltans
voorzitter van de gemeenteraad

Ondernemer uit Schakkebroek: Mario Jordens
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Herk Kermis 
Tijdens de kwakkelzomer van 1891 moesten 
de Herkse boeren zwaar zwoegen op het veld, 
en dat terwijl hun moreel al bijzonder laag was. 
Een internationale landbouwcrisis was de grote 
boosdoener. Om een lang verhaal kort te maken: 
de prijs van de landbouwgewassen daalde, 
maar de werkloosheid in de sector steeg. Om 
de Herkse bevolking op te beuren besloot de 
gemeenteraad tijdens de zitting van 19 september 
1891 om volksspelen te organiseren tijdens de kermis. De ‘commissie der 

vermakelijkheden’ kreeg hiervoor 250 frank ter beschikking. Hiermee volgde Herk-de-Stad een nationale trend: 
kermissen veranderden in deze periode van een religieuze feestdag met jaarmarkt in de attractiekermissen zoals 
wij ze vandaag nog kennen. 

   Waar 
blijven de 

octopuspalen?

KLOOSTERGEBOUW TEN DIENSTE VAN 
ONZE INWONERS 
 Mogelijk een nieuw onderkomen voor:
 • de jeugdlokalen van Chiro Arika
 • de  buitenschoolse opvang
 • vergader- en ontmoetingsruimten voor de Herkse senioren
 • (repetitie)lokalen voor muziekverenigingen, toneelgroepen en erfgoed
 • bijkomende vergaderzalen
 • de bibliotheek

Op 16 juni namen de Sint-Martinusscholen op Campus Ursula aan de Diestersteenweg 
een spiksplinternieuwe school in gebruik. Sommigen vragen zich nu af wat er zal 
gebeuren met het oude schoolgebouw. N-VA NIEUW bezocht de leegstaande lokalen en 
was onder de indruk van de vele mogelijkheden ervan. Dit is een unieke kans!

Achter de prachtige gevel van dit centraal gelegen gebouw zijn zoveel verschillende 
lokalen te vinden dat we spontaan begonnen te dromen van een nieuwe bestemming 
ten dienste van de Herkse bevolking. Uit ons gesprek met de Zusters Ursulinen blijkt 
ook hun wens en bereidheid daartoe.

Vanaf dit schooljaar vindt de Haspengouwse Academie er alvast onderdak. Met de 
nodige maar kleine aanpassingen zou Chiro Arika hier op korte termijn een geschikt 
onderkomen kunnen vinden. Zo krijgt meteen De Speeldoos in het centrum meer 
ademruimte. Op langere termijn en met de noodzakelijke investeringen kan dit 
gebouw uitgroeien tot een heuse bijkomende cultuurcampus. We mogen dit historisch 
waardevolle gebouw, dat nu nog in goede staat is, niet laten verkommeren!

Ingenieur bouwkunde Wim Vanheusden maakte enkele berekeningen gebaseerd op de 
oude plannen van het gebouw:

Het gebouw telt 4 bouwlagen, met een totale oppervlakte van meer dan 6 800 m². Dit is een 
zee van ruimte! Een renovatie per verdieping, gespreid in de tijd, is het meest aangewezen. 
Voor de renovatie van de gelijkvloerse verdieping moeten we volgend budget voorzien:
 • aanpassingen voor de brandveiligheid: ca. 25 €/m²
 • een nieuwe verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem, elektriciteit…: 
  ca. 300 €/m²
 • nieuw buitenschrijnwerk, verbeterde isolatie en aanpassingen aan de 
  trappen: ca. 450 €/m²
We kunnen een ontwerpbureau aanstellen om een voorstudie te maken, gekoppeld aan 
een begroting en een haalbaarheidsanalyse.

Ons project voor Herk-de-Stad!

Karolien Grosemans lijsttrekker 
en Hugo Spooren lijstduwer

Vanaf deze maand gaan weer 
duizenden jongeren in onze 
gemeente naar school. Elke 
ochtend mengt het woon-
werkverkeer zich met de 
stroom kinderen die te voet 
of met de �iets onderweg 
zijn. N-VA-voorzitter Bart 
Symons wil op korte termijn 
de veiligheid aan onze 
basisscholen verbeteren met 
de Octopuspaal. Octopuspalen 
zijn geel en paars en zien 
er helemaal anders uit dan 
gewone verkeersborden. 

Daardoor merken chauffeurs al van ver 
dat ze een schoolpoort naderen en rijden 
ze voorzichtiger. N-VA NIEUW stelde op 
de gemeenteraad van maart voor om de 
schoolpoort van de basisscholen extra in de 
verf te zetten met de gekende Octopuspaal. 
De gemeenteraad keurde het voorstel van 
N-VA NIEUW unaniem goed. 
6 maanden later, bij de 
start van het nieuwe 
schooljaar, vernemen we 
dat de bevoegde sp.a-
schepen nog geen enkele 
stap heeft ondernomen 
om het goedgekeurde 
voorstel uit te voeren. 
Hij nam zelfs nog geen 
contact op met de directie 
van de basisscholen. 
Wij zullen de schepen 
hierover ondervragen 
op de eerstvolgende 
gemeenteraad.

Vanaf deze maand gaan weer 
duizenden jongeren in onze 
gemeente naar school. Elke 
ochtend mengt het woon-
werkverkeer zich met de 
stroom kinderen die te voet 
of met de �iets onderweg 
zijn. N-VA-voorzitter Bart 
Symons wil op korte termijn 
de veiligheid aan onze 
basisscholen verbeteren met 
de Octopuspaal. Octopuspalen 
zijn geel en paars en zien 
er helemaal anders uit dan 
gewone verkeersborden. 

Bart Symons



Interview
Wim
Vanheusden 

Ik ben Wim Vanheusden, 46 jaar en woon sinds 1996 in Schulen. 
Ik ben een alleenstaande vader en zorg in co-ouderschap als mantelzorger voor Sander, mijn zoon van 21. 
Daarnaast heb ik nog een dochter van 23. Ik werk als ingenieur bouwkunde bij een groot bouwbedrijf in 
Limburg en ben er de eindverantwoordelijke voor alle bijzondere aanbestedingen.

In de zomer hou ik ervan om citytrips te maken, festivals en concerten op te zoeken, te tuinieren en af en 
toe mijn inlineskates aan te trekken. In de winter kan je mij in de wintersportgebieden vinden of thuis bij 
de open haard met een goed boek.

Op politiek vlak ben ik een laatbloeier. Ik ben a�komstig uit een Vlaamsgezinde familie en ben al lid van de 
N-VA sinds de oprichting van de partij, maar pas begin dit jaar heb ik de stap gezet om actief te worden in 
de lokale politiek. Ik werd bij N-VA NIEUW vrij snel opgenomen in een jonge en zeer dynamische ploeg, 
hetgeen mijn enthousiasme alleen maar heeft aangewakkerd.

Mijn grootste interesse gaat uit naar alles wat te maken heeft met wonen en de omgeving waarin we 
wonen. Ik vind dat we van betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam wonen een prioriteit moet maken. Of 
het nu om jonge gezinnen, 40-plussers of senioren gaat, iedereen moet de kans krijgen om betaalbaar te 
(blijven) wonen.

Daarnaast heb ik door de thuiszorgsituatie ook een ruime interesse in de zachtere sociale sector. Ik kijk 
er nu al naar uit om mee te helpen bouwen aan ondersteunende maatregelen voor mantelzorgers, de 
uitbouw van een echt dienstencentrum en een geïntegreerde aanpak van wonen en zorg met een gezonde 
mix van alle leeftijden.

Hopelijk krijgen we die kans na 14 oktober.

SOCIAAL BELEID EN KINDEROPVANG
Ik ben Wim Vanheusden, 46 jaar en woon sinds 1996 in Schulen. 

   Sociaal Beleid = Dienstverlening op maat
N-VA NIEUW wil een Sociaal Beleid voeren voor iedereen. Jong of 
oud, arm of rijk – elke inwoner van Herk-de-Stad heeft recht op een 
menswaardig bestaan.

“Er is in onze gemeente al veel sociale dienst- en hulpverlening,” 
zegt Sarah Smulders. “Maar mensen vinden daar niet altijd 
gemakkelijk hun weg in. Daarom willen wij het OCMW uitbouwen 
tot een Sociaal Huis in de brede zin van het woord: een open huis 
met een lage drempel, waar iedereen welkom is en met vragen 
terechtkan. Wij stellen dan ook voor dat zoveel mogelijk sociale 
taken van de gemeente in handen komen van het Sociaal Huis. Het 
gemeentebestuur kan bijvoorbeeld de zorg- en dienstverlening voor 
senioren verbeteren door het Sociaal Huis daar een grotere centrale 
rol in te laten spelen.”

N-VA NIEUW wil ook bekwame en enthousiaste mensen naar de OCMW-raad sturen. Sarah: “Elk OCMW-raadslid 
zou begaan moeten zijn met het sociaal beleid en er actief aan willen meewerken.”

Terug naar een gezond evenwicht tussen rechten en plichten
N-VA NIEUW streeft naar een rechtvaardig, ef�iciënt en open sociaal beleid, een beleid van goede zorgen dat 
mensen tegelijkertijd op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreekt. Duidelijke regels en procedures zorgen 
ervoor dat iedereen zijn of haar rechten en plichten kent. Het Sociaal Huis moet fors inzetten op de activering 
van lee�loontrekkers en werklozen die in staat zijn om te werken. Wie een lee�loon aanvraagt, krijgt individuele 
begeleiding en wordt opgevolgd.

Sociaal beleid en schoolgaande kinderen
Als ouder van jonge kinderen ontsnap je er 
moeilijk aan: het luizenprobleem op school. N-VA 
NIEUW wil scholen en CLB’s ondersteunen in 
hun luizenbeleid. “Wij zijn voorstander van de 
oprichting van zogenaamde kriebelteams”, zegt 
Erica Uten. “Kriebelteams kunnen een besmetting 
ontdekken voordat er sprake is van een groot 
luizenprobleem. De beestjes kunnen trouwens in élk 
gezin voorkomen, maar de aankoop van speciale 
shampoos betekent voor sommige gezinnen een 
grote onvoorziene hap uit het budget. Daarom 
stellen we voor om, indien nodig, ook de ouders te 
helpen bij de aanpak van het probleem.”

N-VA NIEUW gelooft ook in gelijke kansen voor ieder 
kind. Erica: “Wij willen een project opstarten rond 
huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen 
in de lagere school, want niet alle kinderen starten 
hun schoolcarrière met dezelfde kansen.”

   Kinderopvang
Als Herk-de-Stad een aantrekkelijke 
woonplaats wil blijven voor jonge gezinnen, 
kunnen we volgens Linda Roosen maar 
beter werk maken van een degelijk aanbod 
aan kinderopvang. Linda: “De sector geeft 
aan dat er te weinig opvangplaatsen zijn in 
Herk-de-Stad, zowel voor baby’s en peuters 
als voor schoolgaande kinderen. Grootse 
bouwprojecten hebben echter weinig 
zin als op voorhand niet wordt nagegaan 
hoe groot het tekort precies is. Daarom 
willen wij een behoefteonderzoek laten 
uitvoeren.”

N-VA NIEUW stelt verder voor om:
• opvanginitiatieven beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van premies en een spelotheek;
• De Speeldoos en Chiro Arika eindelijk van eigen lokalen te voorzien;
• de mogelijkheid te onderzoeken om de vakantieopvang van De Speeldoos uit te breiden naar de  
 deelgemeenten;
• meer �lexibele en occasionele kinderopvang te creëren, d.i. opvang buiten de normale uren en 
 onverwachtse of tijdelijke opvang;
• ook aandacht te besteden aan de vraag naar opvangmogelijkheden voor 12- tot 15-jarigen.

“Een ander probleem is dat de informatie over kinderopvang in Herk-de-Stad op dit moment erg verspreid 
is”, zegt Linda. “Een website is al een hele stap vooruit, maar daar mag het niet bij blijven. Wij zouden in het 
Sociaal Huis graag een gemeentelijk loket kinderopvang organiseren dat onder andere gezinnen helpt bij hun 
zoektocht naar kinderopvang.” N-VA NIEUW speelt hiermee in op de nieuwe wetgeving rond kinderopvang.

 (Kans)armoede
Volgens N-VA NIEUW moeten in Herk-de-Stad ook mensen die in (kans)armoede leven kunnen deelnemen 
aan culturele, sport- en jeugdactiviteiten. Met behulp van bestaande subsidies wil N-VA NIEUW de Herkse 
verenigingen stimuleren om meer kansengroepen te laten kennismaken met en blijvend te betrekken bij hun 
activiteiten.

Personen met een beperking
Personen met een beperking vragen niet om een ‘apart’ beleid. N-VA NIEUW wil in elk onderdeel van het 
gemeentelijk beleid aandacht hebben voor personen met een beperking.

SURF EENS NAAR
WWW.N-VA-HDS.BE

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

VOOR DE VERANDERING

Volgens cijfers van de politie stijgt het aantal 
woninginbraken in Limburg. In de kranten lezen 
we dat ook verschillende Herkenaren de laatste tijd 
te maken krijgen met een inbraak in hun woning, 
winkel of bedrijf. Onze gemeente ligt nu eenmaal 
vrij dicht bij de autosnelweg, waardoor inbrekers 
snel en makkelijk kunnen verdwijnen. Meer blauw 
op straat en meer nachtelijke controles alleen zijn 
volgens gemeenteraadslid Michel Laenen en Wim 
Berden niet voldoende. Michel en Wim pleiten voor 
de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN’s) 
in Herk-de-Stad.

Wim: “Het is een simpel systeem dat op vele plaatsen 
zijn waarde heeft bewezen. Alle inwoners van een 
bepaalde wijk of buurt kunnen lid worden van een 
BIN. Via telefoon, sms of e-mail krijgen de leden 
nuttige informatie over mogelijke veiligheidsrisico’s in hun 
buurt. Bovendien verlaagt het voor inwoners de drempel 
om zelf de politie in te lichten wanneer ze iets vreemds 
opmerken. Dat is de grote sterkte van zo’n netwerk.”

Michel: “BIN’s zorgen 
voor een groter veilig-
heidsgevoel, meer sociale 
controle en meer preventie. 
In buurten of woonwijken 
met een BIN groeit ook 
de solidariteit en het 
samenhorigheidsgevoel, 
wat mooi meegenomen is. 
Uit bevragingen blijkt dat 
buurtbewoners zich dankzij 
een BIN inderdaad sneller 
‘goed en veilig’ voelen.”

In Herk-de-Stad zijn er op 
dit moment nog geen BIN’s 
actief. De politie van West-
Limburg werkte eerder mee 
aan de oprichting van twee 

BIN’s in Lummen en heeft dus alvast de nodige ervaring 
in huis. Voor N-VA NIEUW moet het gemeentebestuur de 
oprichting van BIN’s stimuleren.

SAMEN bouwen aan een VEILIGER
Herk-de-Stad


