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V.U. Karolien Grosemans, 
Kerkstraat 74, 3540 Herk-de-Stad

Beste wensen
 voor het nieuwe jaar



Schakkebroek op de kaart!

R�� R�����, 88 ����
Ik ben aan dit avontuur begon-
nen om de gedachtenis aan en 
het gedachtegoed van mijn zoon 
Bart voort te zetten en ook om-
dat ik meen de noden en ver-
langens van onze senioren te 
kunnen begrijpen. Nu ik dankzij 
u het oudste gemeenteraads-
lid van Vlaanderen ben, hoop 
ik voor hen een goede ruggen-
steun te kunnen zijn. En voor de 
rest: ik ben en blijf Rik Raskin.

K�������  G��������, 
42 ����
Als OCMW-voorzitter en 
schepen van sociale 
zaken wil ik in de loop 
van de volgende maanden 
vooral veel luisteren en 
leren. Dat doe ik door 
overleg te plegen met het 
gemeentepersoneel, door 
te vergaderen met de 
adviesraden en door eens 
mee te draaien met de 
verschillende afdelingen  
van het OCMW om de 
werking van binnenuit te 
leren kennen. Mijn deur 
staat voor iedereen open.

H��� S������, 73 ����
Zowel binnen als buiten de 
politiek zet ik me graag in 
voor het sociale, culturele 
en parochiale leven binnen 
de Herkse gemeenschap. 
2013 wordt mijn 13de jaar als 
gemeenteraadslid, maar dit 
jaar is extra bijzonder voor 
mij: vanaf nu mag ik me ook 
voorzitter van de gemeenteraad 
noemen. Een hele eer. Ik hoop 
de vergaderingen van de 
gemeenteraad in alle sereniteit 
te kunnen leiden, met respect 
en een luisterend oor voor 
iedereen.

M����� L�����, 36 ����
Ik ben begonnen aan mijn 2de 
legislatuur in de gemeenteraad 
van Herk-de-Stad. Deze keer 
kan N-VA NIEUW vanuit de 
meerderheid meewerken aan 
het beleid en ik hoop dan ook 
als raadslid enkele van mijn 
ideeën te kunnen realiseren. 
Voor het eerst zetel ik ook in de 
politieraad, waar ik vooral wil 
pleiten voor de oprichting van 
een buurtinformatienetwerk in 
onze stad. Ik zal me in ieder geval 
opnieuw 6 jaar lang inzetten 
voor Herk en zijn inwoners.

L������ A��������, 
68 ����
Ik ben heel blij dat ik opnieuw 
tot gemeenteraadslid ben 
verkozen en dat ik mijn 
politieke carrière met nog 
enkele pittige jaren mag 
afsluiten. Tegelijkertijd wil 
ik ook de jongeren binnen 
onze groep een kans geven 
om ervaring op te doen. Als 
nieuwe fractieleider van 
N-VA NIEUW zal ik hen met 
raad en daad bijstaan. De 
nieuwe toekomst dient zich 
aan en daar wil ik op die 
manier graag nog een aantal 
jaren aan meewerken.

W�� B�����, 26 ����
Als 26-jarige ben ik trots 
om de nieuwe schepen van 
jeugd te zijn. Ik zal ervoor 
zorgen dat ook de jongeren 
niet vergeten worden. Mijn 
andere bevoegdheden - 
leefmilieu, duurzaamheid en 
�inanciën - bieden talrijke 
uitdagingen in deze �inancieel 
moeilijke tijden. Mijn relatief 
jonge leeftijd zie ik niet als 
een beletsel – integendeel. Ik 
ga de uitdaging voor u aan!
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L� G�����, 57 ����
Prettig weerzien! Na 20 jaar 
neem ik de politieke draad weer 
op. Cultuur (met daarbij de Sint-
Maartenviering), communicatie 
(informatie en inspraak), ont-
wikkelingssamenwerking en 
onderwijs zijn bevoegdheden 
waar ik voluit voor ga. En 
wel heel graag in nauwe 
samenwerking met de vele 
vrijwilligers die dagelijks het 
beste van zichzelf geven. Dat is 
ook wat ik wil doen, met veel 
goesting. In Herk-de-Stad moet 
opnieuw een positieve wind 
waaien… ’t Is hoog tijd!

2013

Samen met de coalitiepartners werkt N-VA NIEUW op dit moment hard aan het beleidsplan dat we u 
binnenkort zullen voorstellen. We vertrekken daarvoor vanuit een aantal krachtlijnen die de hoeksteen 
vormen van het beleid van de volgende zes jaar.

Het nemen van beslissingen gebeurt zo objectief mogelijk. Een rechtvaardig beleid dient het algemeen 
belang en heeft oog voor de noden van elke burger.

We kiezen voor oplossingen op lange termijn. We streven naar duurzaamheid in de brede zin van het 
woord: ook op �inancieel en sociaal vlak hechten we veel belang aan de haalbaarheid en draagbaarheid van 
onze keuzes.

We zien de Herkenaar als partner in het beleid. Het is onze taak om hem te raadplegen en helder met hem 
te communiceren. Als gemeentebestuur stellen we vertrouwen in onze burgers en ondersteunen we het 
verenigingsleven en lokale organisaties, die zorgen dat onze stad groeit en bloeit. Wij rekenen daarom ook 
op de Herkenaar om mee te bouwen aan zo’n hechte gemeenschap.

Mario, Kristof en Sarah

In deze nieuwe rubriek houden onze Schakkebroekse 
kandidaten de vinger aan de pols in hun deelgemeente. 
Schakkebroek mag dan misschien wel niet vertegen-
woordigd zijn in het Schepencollege, Kristof Claes, 
Mario Jordens en Sarah Smulders blijven de belangen 
van hun deelgemeente verdedigen. Wie weet immers 
beter dan de echte Schakkebroekenaren wat er leeft in 
deze unieke deelgemeente en waar de mensen nood aan 
hebben? Propere bermen en grachten, een vernieuwde 
speeltuin op de wijk, een heropleving van het centrum, 
netjes onderhouden plantsoenen, een veilig verkeer en 
degelijke �ietspaden naar Herk-centrum, … Het blijven 
zaken waarvoor onze Schakkebroekse vertegenwoor-
digers blijven vechten. En zoals het verleden leert: die 
van Schakkebroek geven niet op! Ze zullen de problemen 
en noden van Schakkebroek blijven aankaarten in Herk. 



Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel 
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen. 
Dat is andere koek!

Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt 
de overheid tot een modern bedrijf: 

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.

n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:  
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.

Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:

n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen. 

n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar. 
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.

n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo 
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

VOORZITTER BART DE WEVER: 
“De N-VA wil de koek verdelen”
➦ De N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,

sparen en ondernemen.

➦ De N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
wie het nodig heeft. 

➦ De N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
iedereen die niet mee kan. 

Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het. 
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig 
is het. 

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan: 
de N-VA bakt er wél wat van.
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