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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.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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Iedereen welkom!
Voor al wie Schulen op een andere manier wil ontdekken!
 • zondag 23 juni 2013
 • vertrek om 14 uur, Kerkstraat 74, Schulen
 • aankomst voorzien rond 17 uur
 • o.l.v. ervaren gids Rudo Vanhees
 • buggy- en rolstoelvriendelijke wandeling, maar goede   
  stapschoenen zijn aangeraden
 • gratis drankje aangeboden tijdens de wandeling

Nog vragen? 
Kristof Claes, evenementencoördinator, 
0472 24 45 63 of via e-mail: kristof.claes2@telenet.be

Dag Rik. Je bent een actieve senior in de politiek. Hoe valt het mee? Is het nog leuk om zoveel 
vergaderingen te volgen?
Rik: Het vergaderen is niet meer zo aan mij besteed. Een voordeel is dat ze zo kort bij mijn deur 
plaatsvinden. Een nadeel is dat ze soms erg lang duren, maar daar pas ik wel een mouw aan.

Wat zou je graag voor de Herkse senioren doen?
Rik: Ik zou alles voor hen willen doen wat nog in mijn macht ligt. Bij alle samenkomsten van de senioren 
probeer ik aanwezig te zijn. Een babbeltje hier, een babbeltje daar: daarmee help je mensen de moed 
erin te houden.

Welke dossiers liggen jou nauw aan het hart?
Rik: Ik ben in vele zaken geïnteresseerd, maar vooral in de praktische dingen die de mensen dagelijks 
bezighouden zoals het milieu, lawaai, goede wegen en voetpaden … Als ik het kon waarmaken, kregen 
de Herkenaren van mij elke dag goed weer.

Wat vinden je vrouw en kinderen er ten slotte van?
Rik: Eigenlijk zou je hen dat zelf moeten vragen. Ik voel mij in ieder geval door allen gesteund.

Bedankt!

"Voor alle Herkenaren elke dag goed weer"

interview

HUGO SPOOREN
GEMEENTERAADSLID EN 
VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD

Onlangs ging ik naar een opleiding: “Hoe word ik een 
slimme voorzitter van de gemeenteraad?” Wat bleek? 
Aan mijn voorganger heb ik alvast een goed voorbeeld 
gehad. Volgens mij is de belangrijkste taak van een 
voorzitter ervoor zorgen dat elke gemeenteraad in alle 
rust en sereniteit verloopt, en vooral, met respect voor 
elkaar. Zonder respect, zowel tussen meerderheid en 
oppositie als in het algemeen en naar de burger toe, kan 
er niet open en eerlijk gedebatteerd worden. We moeten 
tenslotte met alle raadsleden samen de belangen van de 
Herkenaren voor ogen blijven houden.

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

bezoek onze websites

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

 Joeri Luts  Linda Roosen  Wim Vanheusden
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Sarah is de enige vrouwelijke 
voorzitter van een lokale 
partijafdeling in onze stad.

Sinds 19 maart heeft de plaatselijke N-VA-afdeling een nieuw bestuur. 
Met deze ploeg van gedreven denkers en doeners zijn we klaar om 
onze schepenen en andere mandatarissen bij te staan in het maken 
van de juiste beleidskeuzes, want Herk-de-Stad staat voor heel wat 
uitdagingen.

Joeri Luts, Linda Roosen en Wim Vanheusden versterken de groep 
als ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Zelf zal ik de 
volgende 3 jaar de functie van voorzitter waarnemen. 

We zijn ervan overtuigd dat met dit nieuwe bestuur de kiemen 
gezaaid zijn voor een nog sterkere uitbouw van de N-VA in Herk-de-
Stad.

Sarah Smulders
Voorzitter N-VA Herk-de-Stad

Beste Herkenaar

Dankjewel Bart!
Na een jarenlange inzet voor de 
N-VA heeft onze vorige voorzitter, 
Bart Symons, besloten om de 
politiek te verlaten. Bart heeft N-VA 
Herk-de-Stad mee op de kaart gezet 
en was de bedenker en motor van 
onze laatste verkiezingscampagne. 
Bovendien was hij zeer onderlegd 
in dossiers rond (verkeers)
veiligheid en lokale economie. 
Langs deze weg willen we hem dan 
ook van harte bedanken voor zijn 
inzet.

 gratis drankje aangeboden tijdens de wandeling



LO GUYPEN 
SCHEPEN VAN CULTUUR, COMMUNICATIE, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
EN ONDERWIJS
Vijf maanden geleden begon ik met veel goesting aan mijn mandaat van schepen. Eind februari 
moest ik er jammer genoeg al tussenuit voor twee onverwachte maar drin-
gende operaties. Noodgedwongen moesten de dossiers waar mogelijk even 
in de koelkast. Dringende zaken werden prima behartigd door Wim en 
Karolien en de verantwoordelijke gemeentelijke diensten.

Intussen ben ik weer helemaal terug! Met mijn gezondheid gaat het prima en met 
de nieuwe lente in zicht ben ik weer volop aan m’n taak op het politieke platform 
begonnen. Met bekwame spoed pakken we de dossiers op het vlak van cultuur, 
communicatie, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs en het algemene beleid 
terug op. 

Samen met de diensten in stadhuis en Markthallen, met de verenigingen en de 
vele vrijwilligers wil ik er alles aan doen om de opgelopen achterstand zo rap mo-
gelijk in te halen. Werk aan de winkel dus. Maar de gretigheid is zo mogelijk nog 
groter dan in het begin van het jaar. 

Graag wil ik ook iedereen uitdrukkelijk danken voor de vele blijken van bezorgd-
heid en steun tijdens mijn ziekteverlof. Dat deed letterlijk deugd aan ’t hart!

ERICA UTEN
OCMW-RAADSLID
Ik ben heel enthousiast aan mijn mandaat als 
OCMW-raadslid begonnen. Om beter op de hoogte 
te zijn van wat er op sociaal vlak leeft, wou ik onze 
fractie ook graag vertegenwoordigen in enkele van 
de adviesraden die te maken hebben met sociaal 
beleid en gezondheid. Zo probeer ik tegelijkertijd 
een schakel te zijn tussen meerdere overleggroepen. 
Ik heb intussen al verschillende OCMW-opleidingen 
gevolgd, maar ook mijn ervaring en contacten als 
sociaal verpleegster komen me goed van pas. Heel 
concreet werk ik op dit moment aan twee dossiers: 
huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren en de 
vraag hoe we de luizenplaag in onze scholen onder 
controle krijgen. In sommige andere Limburgse 
gemeenten lukt dit al vrij goed. Waar een wil is, is 
een weg!

LAURENS APPELTANS
GEMEENTERAADSLID, FRACTIELEIDER EN LID VAN DE POLITIERAAD
Als fractieleider probeer ik voornamelijk een coach en mentor te zijn voor onze jongere en minder ervaren 
gemeenteraadsleden. Ze kunnen steeds bij me terecht voor wat wijze raad van een oude getrouwe, want ik 
heb de voorbije jaren al veel ervaring mogen opdoen. Daarnaast hou ik me ook bezig met de grote dossiers 
in onze gemeente. Denk maar aan de buitenschoolse kinderopvang, het dossier Herckerveld, het ruimtelijke 
ordeningsbeleid, … Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die voor veel Herkenaren belangrijk zijn en waarvoor 
ik me dan ook graag wil inzetten.

MICHEL LAENEN
GEMEENTERAADSLID EN LID VAN 
DE POLITIERAAD
In de aanloop naar de verkiezingen ging 
mijn grootste aandacht uit naar veiligheid, 
en verkeersveiligheid in het bijzonder. 
Nu ik deel uitmaak van de meerderheid, 
wil ik in de eerste plaats proberen om de 
verkeerssituatie in de omgeving van onze 
lagere scholen veiliger te organiseren. We 
blijven achter ons idee van de ‘octopuspalen’ 
staan, maar werken ondertussen ook aan 
de uitwerking van een eenvoudig en sneller 
alternatief. 

Ook onder onze senioren voelen we meer 
en meer een gevoel van onveiligheid. De 
oprichting van buurtinformatienetwerken 
- zogenaamde BIN’s - kan hieraan tegemoet-
komen. Om daarover goed te communiceren 
naar de bevolking wil ik infoavonden over dit 
thema organiseren.

Als lid van de meerderheid krijg ik nu de kans om zelf concrete ideeën uit te werken. Dat geeft een veel grotere 
voldoening als gemeenteraadslid. Ik heb ook een waardevolle opleiding gevolgd over de rol die ik als raadslid 
in de politieraad kan spelen en heb er heel wat ideeën opgedaan.

WIM BERDEN
SCHEPEN VAN JEUGD, 
LEEFMILIEU, DUURZAAMHEID EN FINANCIËN
Als nieuweling in het schepencollege heb ik al een erg leerrijke periode 
achter de rug. Als schepen van jeugd ga ik zoveel mogelijk met de jongeren 
en jeugdverenigingen van Herk-de-Stad praten om te horen wat hun ideeën 
en noden zijn. Het belangrijkste dossier rond jeugd is echter dat van de 
speeltuinen. Ik werk momenteel aan een plan dat ervoor moet zorgen dat 
de kinderen van elke deelgemeente van een eigen mooie speeltuin kunnen 
genieten. Schakkebroek krijgt binnen dat project absolute prioriteit.

Wat mijn andere bevoegdheden betreft, probeer ik zoveel mogelijk te luisteren 
en bij te leren. Zo heb ik pas nog een opleiding gevolgd over de nieuwe regels 
rond het beleid en het beheer van onze gemeente�inanciën.

KAROLIEN GROSEMANS 
OCMW-VOORZITTER EN SCHEPEN VAN SOCIALE ZAKEN
Als OCMW-voorzitter maak ik ook deel uit van het schepencollege. Vanuit die positie is het makkelijker om 
de bestaande schotten tussen OCMW en gemeente weg te werken. Verschillende gemeentelijke diensten, het 
dienstencentrum De Cirkel en het OCMW  zaten de voorbije maanden al samen rond de tafel. We moeten immers 
creatief samenwerken om, ondanks de �inancieel moeilijke tijden, toch positieve projecten voor Herk-de-Stad 
uit te werken. 

Verder merk ik dat communicatie heel belangrijk is. De Cirkel en het OCMW worden bijvoorbeeld vaak vergeten. 
Niet iedereen is goed op de hoogte van de maatschappelijke doelstellingen van beide organisaties. Daar wil ik 
meer duidelijkheid over brengen. 
Maar ook de interne communicatie 
naar het personeel is belangrijk. 
Relevante, correcte en tijdige 
informatie zorgen voor een 
goede sfeer, houden mensen 
gemotiveerd en creëren vertrouw-
en. Ik heb intussen veel geluisterd 
en kennisgemaakt met de ver-
schillende welzijnsactoren. 

Ik leg nu de laatste hand aan 
mijn beleidsnota ‘Herk-de-Stad, 
Zorgstad’.

MARINA FRANSSENS
OCMW-RAADSLID
Als gezinshulp ervaar ik dagelijks wat 
de noden van gezinnen zijn en met deze 
ervaring hoop ik dat ik het beleid van het 
OCMW kan versterken en ondersteunen. 
De dossiers die we op de raad behandelen 
zijn boeiend, maar best confronterend. 
Ook moeilijke dossiers gaan tenslotte 
nog steeds over mensen, en wanneer 
iemand echt in de miserie zit, voel ik 
me machteloos. Gelukkig kunnen we 
rekenen op het advies, de kennis en de 
professionaliteit van de maatschappelijk 
assistenten, de juriste en de secretaris. 
Concreet werk ik mee aan een project om 
Herkse kinderarmoede aan te pakken. 
Niet al onze kinderen krijgen immers de 
kansen waar ze recht op hebben.
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