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

Tijdens de eerste weken van juli viert Vlaanderen feest ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag 
op 11 juli. Tijdens het laatste weekend van juni wordt het startschot gegeven van een elfdaags 
feest naar aanleiding van de Vlaamse feestdag en met 11 juli zelf als hoogtepunt. De slogan van 
deze elfdaagse campagne is Vlaanderen Feest!
Van 11 maart tot 11 mei 2014 kunnen burgers en organisaties voorstellen indienen voor nieuwe 
activiteiten tijdens de editie van 2014. 
Voor meer info: vlaanderenfeest.eu 

Het eerste jaar van de legislatuur is achter de rug. De kracht van 
verandering blaast een nieuwe wind door Herk-de-Stad. 

Ook in onze stad kampen we met een moeilijke (�inanciële) situatie. 
De eerste maanden was onze taak dan ook: overleggen met onze 
coalitiepartners, de stadsdiensten en het personeel leren kennen, de 
�inanciën op orde krijgen, spoken uit het verleden uit de kasten jagen, ... 
We moesten de tijd nemen om ons goed in te werken.

Er staan ons in 2014 heel wat uitdagingen te wachten. Maar nu het 
eerste stof is weggeveegd, hebben we een duidelijk zicht op waar we 
staan en waar we naartoe willen. Onze beleidsplannen zijn klaar om te 
worden uitgevoerd.

Wij kijken samen met jullie uit naar wat 2014 zal brengen!

Sarah Smulders, voorzitter

N-VA NIEUW wenst alle Herkenaren 
een gelukkig 2014 in goede 

gezondheid en vol mooie momenten!

                                                   Met gastspreker Ben Weyts
Ben Weyts (°1970) is N-VA-volksvertegenwoordiger sinds 2009. Hij woont in het Vlaams-Brabantse Huizingen 
(Beersel) en studeerde politieke wetenschappen. Hij was onder meer woordvoerder van de N-VA en werkte jaren 
op het kabinet van Vlaams minister Bourgeois. Sinds 2011 is hij ondervoorzitter van de N-VA.
Ben houdt zich in het parlement vooral bezig met dossiers over communautaire kwesties, de werking van de politie 
en deugdzaam en effi ciënt bestuur. Hij is nu volop bezig met de voorbereiding van het N-VA-partijcongres van 
begin 2014, dat hij ook zal voorzitten.

19 januari 2014
 10.30 tot 13.00 uur

De Markthallen 
Govaart Wendelenzaal

Iedereen van harte welkom! 

Beste Herkenaar

Vlaanderen Feest!



Op woensdag 13 november organiseerde onze partij een infoavond rond diefstal- en inbraakpreventie en 
buurtinformatienetwerken (BIN’s). Meer dan 60 Herkenaren kwamen luisteren naar onze boeiende spreker. 
Hij deelde vooral zijn ervaringen over de werking en het succes van de maar liefst 27 (!) BIN’s waarvoor hij in 
zijn eigen politiezone verantwoordelijk is.

Een buurtinformatienetwerk is een initiatief dat uitgaat van een aantal personen in een wijk, straat of gehucht. 
Deze mensen brengen de politie op de hoogte wanneer ze iets verdachts zien in hun
buurt en andersom wisselt de politie informatie met hen uit wanneer extra 
waakzaamheid geboden is. Een BIN is dus géén burgerwacht, maar zorgt voor een 
nauwer contact tussen burgers en politie. Ook kan de politie korter op de bal spelen. 
Dankzij een buurtinformatienetwerk kan de buurt bovendien een meer hechte 
gemeenschap worden, een buurt waar men elkaar helpt!

Interesse in het opstarten van een BIN in uw buurt? 
Neem dan contact op met Michel Laenen, politieraadslid, 0497 45 86 90.  
Hij zal u verder in contact brengen met de verantwoordelijke voor BIN’s in onze 
politiezone.

OCMW maakt werk van      
   sociale woningen

Ook BIN’s in Herk-de-Stad

Karolien Grosemans, OCMW-
voorzitter: “Volgens cijfers van 
de Vlaamse overheid kampt 
Herk-de-Stad met een tekort 
aan sociale woningen. Tegen 
2020 moeten er vijftig sociale 
huurwoningen bijkomen. Dat 
is niet makkelijk, maar binnen 
het OCMW maken we er alvast 
werk van. Zo werken we vanaf 
2014 samen met het sociaal 
verhuurkantoor ‘Land van 
Loon’.

Dankzij deze samenwerking moet het OCMW niet zelf voor de 
bouw van nieuwe woningen zorgen, maar zal het Land van Loon 
overeenkomsten afsluiten met Herkenaren die een woning willen 
verhuren. Het is een win-winsituatie voor alle partijen. Verhuurders 
hoeven zich niet met moeilijke of vervelende administratie bezig 
te houden én ze krijgen de garantie dat ze elke maand de huur 
krijgen. Voor huurders is er een Vlaamse subsidie weggelegd. De 

overeenkomst kost het OCMW amper 
25 cent per inwoner en is een goed 
begin om onze achterstand in sociale 
huurwoningen weg te werken.”
De zitdagen van het Sociaal Verhuur-
kantoor in het OCMW van Herk-de-Stad, 
(Dokter Vanweddingenlaan 21):

• 1ste donderdag van de maand, 
 in de voormiddag van 9-11u 
• 3de donderdag van de maand, 
 in de namiddag van 14-16u

 
De eerste zitdag vindt plaats op 
donderdag 16 januari. Wie interesse 
heeft, kan contact opnemen met het 
OCMW, dienst huisvesting op het 
nummer 013 78 09 54.

Sociaal verhuurkantoor



Waarom hebben we een leger nodig?
Regelmatig krijg ik vragen als: “Waarom schaffen we 
het leger eigenlijk niet af?”, “Gaan de Russen soms 
binnenvallen?” en “Kan het geld voor Defensie niet 
nuttiger worden besteed?” Het lijkt wel alsof onze 
militairen overbodig zijn geworden, maar niets is minder 
waar.

We leven niet op een eiland. Wat elders in de wereld 
gebeurt, kan een grote impact hebben op onze eigen 
maatschappij. Daarom is het belangrijk dat ons leger 
deelneemt aan internationale buitenlandse missies. Als 
het niet is om onze economische belangen veilig te stellen, 
dan wel om op te komen voor de waarden en normen die 
het Westen hoog in het vaandel draagt en om mensen in 
nood bij te staan die zichzelf niet kunnen verdedigen.

Als lid van de EU en de NAVO zijn we bovendien een 
belangrijk engagement aangegaan: een gezonde dosis 
solidariteit en loyaliteit naar onze bondgenoten toe is een 
goede reden om al het werk niet alleen aan hen over te 
laten.

Tot slot kunnen we ook bij problemen in eigen land 
op de hulp en expertise van het leger rekenen. De Sea 
King staat elke dag in Koksijde klaar om uit te rukken 
voor drenkelingen. De specialisten van DOVO worden 
erbij gehaald als er een bom of oud oorlogstuig wordt 
gevonden. Het werk van het brandwondencentrum 
in Neder-Over-Heembeek wordt internationaal ge-
waardeerd. En ook bij overstromingen of andere 
rampen staan er militairen paraat, zoals onlangs nog, 
na de treinramp in Wetteren.

Kortom, ons leger is actiever dan ooit in een wereld die 
steeds complexer wordt: con�licten in Afrika, onrust in 
de Arabische wereld, drugshandel, mensensmokkel, 
cyberterrorisme, … We staan voor heel wat uitdagingen 
en ik ben ervan overtuigd dat ons leger daar zeker nog 
een belangrijke rol in heeft te spelen.

Karolien Grosemans, commissielid Defensie
www.karolien-grosemans.be

EEN HART VOOR DEFENSIE

Je zal het maar voor hebben; schepen van Financiën worden in volle 
crisisperiode. De �inanciële toestand van Herk-de-Stad was al voor 
mijn aantreden zorgwekkend. De uitgaven stegen terwijl de inkomsten 
geen gelijke tred hielden. Er waren de stijgende personeelskosten, de 
brandweerhervorming, het afvalbeheer, … Daarnaast zijn de sterk verouderde gebouwen 
van onze stad dringend toe aan modernisering. Met deze situatie werd vroeger helaas 
te weinig rekening gehouden. Er ontstond een tekort en er bleef geen ruimte over om 
een beleid op lange termijn te voeren en om te investeren. Zorgen voor een budget mét 
die ruimte voor de komende jaren, was dan ook de eerste bekommernis van de nieuwe 
beleidsploeg. Dankzij de daadkracht van alle collega’s binnen de meerderheid kwamen we 
tot een aantal belangrijke maatregelen waarmee we ook de problemen op lange termijn 
aanpakken. Over de details van het meerjarenplan zullen wij berichten in ons volgende 
blaadje. 
Ik wil u wel al één belangrijk feit meegeven: er komt géén belastingverhoging. 

Wim Berden, schepen van Financiën

Onze schepenen         
   Lo Guypen
   schepen van Cultuur, Communicatie, 
   Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs
   0476 54 02 47
 Wim Berden
 schepen van Jeugd, Leefmilieu, Duurzaamheid en Financiën
 0472 52 11 75 
  Karolien Grosemans
  schepen van Sociale Zaken
  OCMW-voorzitter
  0474 78 16 81

Onze gemeenteraadsleden
   Laurens Appeltans
   gemeenteraadslid
   politieraadslid
 Hugo Spooren
 gemeenteraadslid
 voorzitter van de gemeenteraad
  Michel Laenen
  gemeenteraadslid
  politieraadslid
   Rik Raskin
   gemeenteraadslid

Onze OCMW-raadsleden
   Marina Franssens
   OCMW-raadslid
       Erica Uten
       OCMW-raadslid

Geen belastingverhoging



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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 Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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