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Met een tekenwedstrijd op 
initiatief van onze schepen van 
Jeugd, Wim Berden, mochten 
de kinderen van de basisschool 
’t Leer-rijk zelf aangeven hoe 
hun ideale speelplek er uitziet.

Nieuws uit de politieraad
Aankoop mobiele camera
Op de politieraad van 25 september werd beslist dat de politiezone West-Limburg een mobiele camera mag 
aanschaffen. Michel Laenen (N-VA-fractieleider in de gemeenteraad en politieraadslid): “De N-VA staat achter deze 
beslissing. We zijn ervan overtuigd zijn dat zo’n camera het veiligheidsgevoel bij de bevolking verhoogt. Ook zal het 

de politie helpen om onze gemeente proper te houden, want de camera zal 
in de eerste plaats ingezet worden tegen sluikstorten. Uiteraard zullen wij 
erop toezien dat de politie daarbij steeds alle privacyregels respecteert.”

Fusie van politiezone West-Limburg met 
HAZODI
Op de politieraad werd een intentieverklaring ter voorbereiding van 
een fusie met de politiezone HAZODI (Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek) 
goedgekeurd. Michel Laenen: “De N-VA heeft zich tijdens de stemming 
onthouden, niet omdat wij negatief tegenover een fusie staan, maar omdat 
wij niet over één nacht ijs willen gaan. Er bestaan voor ons nog te veel 
onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de kostprijs voor Herk-de-Stad. 
Volgens ons ontbreken er in dit dossier drie belangrijke zaken. Ten eerste: 
een evaluatie van de huidige samenwerking met HAZODI. Ten tweede: 
een informatieronde over de nakende fusie bij de gemeenteraden, zodat 
deze advies kunnen uitbrengen. De gemeentes hebben daar als grootste 
geldschieters van de politie recht op. Ook de mening van de agenten vindt 
onze partij belangrijk. Ten derde: garanties dat de dienstverlening in Herk-
de-Stad na een eventuele fusie op peil blijft.”

De boycot die Rusland aan Europa heeft 
opgelegd, heeft ook zware gevolgen voor 
de groente- en fruittelers in Herk-de-Stad. 
Wij roepen iedereen op om onze telers te 

steunen door meer groenten en fruit 
van bij ons te eten. Het is goedkoop, 

lekker en gezond!

Mario Jordens: “Ik ben 
zelf actief in de groente- en 
fruitsector en zie wat de boycot 
met de telers doet. Bijna de helft 
van alle appels en peren uit ons 
land ging vroeger naar Rusland. 
Dit jaar hebben de telers een 
topoogst, maar hun grootste 

klant is plots weggevallen. Door het overschot 
aan fruit zijn de prijzen zo laag, dat ze op dit 
moment zelfs onder de kostprijs liggen en dat zal 
niet snel veranderen. De sector is volop bezig met 
het zoeken en ontwikkelen van andere markten, 
maar dit is een werk van lange adem.

De boycot heeft bovendien voor de hele economie 
zware gevolgen: bedrijven in de export, transport, 
vrachtwagenbouw, … Allemaal komen ze in de 
problemen. 

Een kant-en-klare oplossing is er niet, maar als 
consument kunnen we ons steentje bijdragen om 
de sector lee�baar te houden. Vandaar nog eens 
deze oproep: koop groenten en fruit van bij ons!”

Herkse c i j fers  en weet jes
Heeft u een buurman of buurvrouw met de achternaam Claes, Peeters of Willems? Dat is niet 
verwonderlijk. Dit zijn namelijk de drie meest voorkomende achternamen in Herk-de-Stad. De rest 
van de top 10 ziet er als volgt uit: Windmolders, Hermans, Buekers, Forier, Vandersmissen, Reekmans 
en Janssens.

Vlaamse Regering wil vertrouwen, 
verbinden en vooruitgaan

De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. 

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

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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Het volledige regeerakkoord 
vindt u op www.n-va.be

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement

Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
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Eeda�legging 
Karolien Grosemans

Tijdens de verkiezingen van 25 mei 
kreeg ik 25.400 voorkeurstemmen. 
Op 19 juni legde ik in het federaal 
parlement voor de tweede keer de 
eed af als Kamerlid. Ik ga er opnieuw 
met veel enthousiasme tegenaan. 
Dank je wel aan alle Herkenaren die 
mij hebben gesteund!

Nieuwjaarsreceptie 
met Peter De Roover
Duid alvast 18 januari 2015 aan in 
je agenda, want dan organiseren 
wij in samenwerking met 
NIEUW van 10.30 tot 13.00 uur 
onze nieuwjaarsreceptie! Onze 
gastspreker is Peter De Roover, 
ere-voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging en Kamerlid voor 
de N-VA. Het wordt een gezellige en 
boeiende receptie!

je agenda, want dan organiseren 
wij in samenwerking met 
NIEUW van 10.30 tot 13.00 uur 
onze nieuwjaarsreceptie! Onze 
gastspreker is Peter De Roover, 
ere-voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging en Kamerlid voor 
de N-VA. Het wordt een gezellige en 
boeiende receptie!

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

N-VA heeft ook aandacht voor de deelgemeenten!

De deelgemeenten van Herk-de-Stad lijken in het grote Herk-centrum 
wel eens te worden vergeten. Nu de N-VA in het bestuur zit, komt daar 
verandering in. Zo wordt er de komende maanden fors geïnvesteerd 
in een opwaardering van wijk Lindeboom, al meer dan 40 jaar het 
kloppend hart van Schakkebroek. Wat staat er op het programma:

• De stoepen van het oudste gedeelte van de wijk worden 
gerenoveerd.

• Volgende zomervakantie krijgen de kinderen een nieuwe 
 speeltuin in de wijk.

N-VA-gemeenteraadslid Kristof Claes en ikzelf, beiden Schakke-
broekenaren, zijn alvast erg blij met deze plannen. Onze N-VA-fractie 
zal ook de komende jaren niet nalaten om Schakkebroek, maar ook de 
andere deelgemeenten, telkens weer op de agenda te plaatsen.

Sarah Smulders
Voorzitter N-VA Herk-de-Stad

Bedankt!
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Ook in Herk-de-Stad worden we ouder
Marina Franssens (OCMW-raadslid en werkzaam in de 
gezinszorg): “Daarom werken we aan een gemeentelijk 
ouderenzorgbeleidsplan. Van de 12 390 Herkenaren is 
24,5% ouder dan 60 jaar. 5% is zelfs ouder dan 80 jaar.” 
(cijfers van 1/1/14)

“De leuze van de N-VA telt 3 V’s: Verandering voor 
Vooruitgang. Rond ouderenzorg werken we met de 
drie kernwoorden Versterken van zelfstandigheid en 
draagkracht, Voorkomen van zorga�hankelijkheid en 
Voor iedereen in welke situatie ook. Met het plan brengen 
we goed in kaart wat de behoeften zijn van de ouder 
wordende bevolking. Daarna onderzoeken we wat de 
gemeente kan doen om die behoeften te ondersteunen. 
Dit kan op verschillende manieren: buurtveiligheid beter 
organiseren, wegen ouderenvriendelijk maken, cultuur en 
sport toegankelijk houden, mobiliteit verzekeren … 
We leggen het plan begin 2015 voor aan de senioren.”

WEDSTRIJD
HERK IN BEELD
Maak kans op een fruitmand!
We trokken erop uit om een stukje Herk-
de-Stad vast te leggen op foto. Weet u 
waar deze foto werd genomen? Stuur uw 
antwoord vóór 1 december naar herk-de-
stad@n-va.be (of steek een brie�je in de bus 
in de Kerkstraat 74, Schulen) en misschien 
win jij wel een mand met fruit van bij ons. 
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Tips van Noëlla Lowet voor een lekker hapje, 
warm soepje, stevige schotel, snel klaar en 
lekker. Moet kunnen!

Pompoenchutney
                       (bijgerecht) 

Benodigdheden: 
1 kg pompoen • 1 kg �ijne suiker 0,5 l azijn • 
6 kruidnagels • 6 witte peperbollen • 
1 kof�ielepel kaneel • verse gember 
(geraspt), gembersiroop en/of 
rozijnen kan je extra toevoegen

Bereidingswijze:
Laat de azijn, suiker en kruiden 
30 minuten koken op een zacht 
vuurtje. Schil de pompoen en snijd 
hem in stukjes. Voeg de pompoen daarna 
toe aan het mengsel. Laat dit samen nog 1 
uur zachtjes koken, tot je een soort con�ituur 
krijgt. Als de chutney nog te vloeibaar is, laat je 
hem nog wat verder inkoken.

De chutney gaat goed samen met gehakt of 
varkensvlees en mag koud of warm geserveerd 
worden. De chutney kan nog een week in de 
koelkast worden bewaard, of voor langere tijd 
worden ingevroren of ingemaakt.
Smakelijk!

Sinds kort stelt het OCMW in samen-
werking met de gemeente zes lee�loners 
te werk. Deze Herkenaren die om de één of 
andere reden uit de arbeidsmarkt vielen, 
krijgen zo de kans om werkervaring op te 
doen in een stabiele omgeving. Met de hulp 
en begeleiding van het OCMW werken ze 
zich zo uit de armoede en onzekerheid.

Ze worden aangeworven met een 
maximum periode van één jaar. Naar het 
einde van die periode krijgen ze actieve 
ondersteuning bij het zoeken naar werk. Ze 
knappen meestal klussen op ten dienste 
van ons allemaal. Zo houden ze de bermen 
proper, rapen ze zwerfvuil op enzovoort. 

Op 2 september vierde 
ons gemeenteraadslid Rik 
Raskin zijn 90ste verjaardag! 
Dat konden we niet zomaar 
voorbij laten gaan en op de 
eerstvolgende vergadering 
hebben we Rik dan ook in de 
bloemetjes gezet. 
Een dikke pro�iciat, Rik!

Wim Vanheusden    in GECORO

De Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Ordening) adviseert het stadsbestuur van Herk-de-Stad 

over ruimtelijke ordening. 
Ook de politieke wereld stuurt 
afgevaardigden naar deze 
commissie om op de hoogte 
te blijven en, waar nodig, 
accenten te leggen. Voor ons 
is dat Wim Vanheusden, die 
als ingenieur in de bouwsector 
werkt.

Sinds een jaar werkt het OCMW samen met het sociaal 
verhuurkantoor 'Land van Loon'. Sociale verhuurkantoren 
(SVK’s) huren woningen en appartementen van privé-
eigenaars om deze als sociale huurwoningen door te 
verhuren aan kwetsbare huurders. SVK’s bieden zowel de 
huurder als de verhuurder stevige garanties:

Meer info? 
Dienst Huisvesting van het OCMW, tel: 013 78 09 54.

Kristof Claes verwelkomd 
in de gemeenteraad

Bestuurslid Kristof Claes uit Schakkebroek is 
onze nieuwste aanwinst in de gemeenteraad. 

Hij volgt Karolien Grosemans op. 
Zij blijft als OCMW-voorzitter en schepen
 van Sociale Zaken een adviserende stem 

hebben in de gemeenteraad. 

OCMW
         -springplank

Succesvolle 1ste pastadag
Op 29 juni organiseerden wij onze eerste pastadag. 
De 250 sympathisanten die kwamen proeven van ons 
pastabuffet maakten onze eetdag tot een succes. Bedankt!

Voor HUURDERS:
• een kwaliteitsvolle woning
• een degelijk huurcontract voor lange duur
• een betaalbare huurprijs
• eventuele begeleiding van het SVK

Voor VERHUURDERS:
• stipte betaling van de huur
• het onderhoud van de woning
• het naleven van de huurdersverplichtingen
• het regelen van alle administratieve beslommeringen
• geen extra kosten

HERK(EN) ZWERFVUIL
Wim Berden (schepen van Leefmilieu): “Iedereen ergert zich eraan: een 
verloren pet�les op het marktplein of een afgedankte frigo in de gracht. Helaas 
is het dagelijkse realiteit in onze landelijke gemeente van meer dan 4000 ha 
groot. Elke sluikstort is er eentje te veel en ook het rondvliegende, rollende 
en vooral storende zwerfvuil kunnen we missen als kiespijn. Het is een last 
voor ons leefmilieu maar ook een kostelijke zaak voor de gemeenschap in 
haar geheel. 

Wij willen een ernstige poging doen om dit asociale gedrag aan te pakken. Na 
overleg met de betrokken diensten en partners ligt een nieuw project op tafel: 
Herk(en)zwerfvuil. Dankzij een goede samenwerking met OVAM kunnen we een aantal werkpunten 
bekostigen met subsidies, wat positief is voor de portemonnee van de gemeente.

We beginnen met een inventarisatie van de problemen: waar staan er vuilnisbakken, hoeveel vuilnis 
krijgen deze te slikken, waar vinden we veel zwerfvuil, waar wordt er gesluikstort, ... ?

Zodra we alles in kaart hebben gebracht, zullen we verbeteringen aanbrengen of maatregelen 
nemen. Op sommige plaatsen zullen er bijvoorbeeld meer vuilnisbakken nodig zijn of moeten ze 
sneller worden leeggemaakt, op andere plaatsen niet. We gaan ook strenger toezien op het naleven 
van de bestaande wetgeving. De politie heeft middelen voorzien om hieraan meer aandacht te 
kunnen geven. 

Zwerfvuil en sluikstort zijn hardnekkige problemen, maar met dit project willen we een stap in de 
goede richting zetten om Herk-de-Stad een beetje mooier te maken. Als stadsbestuur kijken we 
daarvoor zeker in eigen boezem, maar we rekenen natuurlijk ook op ieders hulp en inzet”

Nieuwe samenwerking tussen OCMW en 
Landelijke Kinderopvang
 
Het OCMW heeft zich aangesloten bij de Landelijke Kinderopvang, een dienst voor onthaalouders 
voor de opvang van baby’s en peuters. Karolien Grosemans (OCMW-voorzitter): “Vroeger werkte 
het OCMW samen met de dienst De Wallabies, maar het nieuwe decreet kinderopvang legt erg strikte 
voorwaarden op. De Landelijke Kinderopvang is een grote en ervaren organisatie, waarbinnen de 
onthaalouders beter aan die voorwaarden kunnen voldoen. De meerderheid van onze onthaalouders 
was zelf voorstander van de nieuwe samenwerking met de Landelijke Kinderopvang. Ook hier 
kunnen ouders dus rekenen op kwaliteitsvolle, warme en professionele opvang."

Het kantoor van de dienst onthaalouders wordt gehuisvest in het Sociaal Huis in Herk-de-Stad. 
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