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V.U. Sarah Smulders 
Lindeboomstraat 76, 3540 Herk-de-Stad

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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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 kennismakingsfolder 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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Eindelijk de regering waarvoor u koos
 
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en 
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering 
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”, 
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden 
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk 
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de 
Vlaamse kiezer wil.” 

Met vijf voor verandering 
De N-VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee 
staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen 
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het 
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken, 
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.

V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs 
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een 
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven 
Vandeput (minister van Defensie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon 
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Grote Steden en 
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging).

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

N-VA levert ‘eerste burger’
Siegfried Bracke is de nieuwe  Kamervoorzitter. 
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’ 
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt     
         Siegfried Bracke toe op het goede verloop  
            van het  parlementaire debat. 

25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na 
de verkiezingsoverwinning trokken we met diezelfde 25 Verbintenissen voor Vooruitgang naar de Vlaamse en federale 
onderhandelingstafels. 

Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben 
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.

in samenwerking met N-VA Halen

Het einde van het jaar staat voor de deur. Traditiegetrouw 
blikken we dan even terug op het voorbije jaar en maken we 
onze goede voornemens voor het nieuwe jaar dat komt. 

De terugblik ga ik kort houden: 2014 was goed! We 
organiseerden als N-VA samen met NIEUW een eerste 
succesrijke pastadag, ons quiz-team kon af en toe goed scoren 
en vooral … onze mandatarissen leverden in 2014 prima 
werk, zowel op het OCMW als in de gemeente!

In 2015 willen we op dit elan verder gaan. Ons motto: 
samen hard werken voor ons mooie Herk-de-Stad. En we 
zullen onze mouwen mogen opstropen. We leggen op dit 
moment de laatste hand aan onze prioriteitenlijst voor 2015. 
U komt binnenkort vast en zeker te weten waaronder wij 
in 2015 onze schouders zetten, maar natuurlijk lichten wij 
nu al graag een tipje van de sluier … Kom dus zeker naar 
onze nieuwjaarsreceptie, want daar krijgt u allicht al één of 
meerdere primeurs. 

Rest mij nog om jullie allemaal prettige eindejaarsfeesten 
te wensen en een goede start van een vast en zeker boeiend 
2015!

Sarah Smulders
voorzitter N-VA Herk-de-Stad

Beste Herkenaar

Ie������ v�� h�� � ���k��!

Peter De Roover (°20 mei 1962) woont in Mortsel. Hij studeerde 
toegepaste economische wetenschappen en gaf jarenlang les in het 
secundair onderwijs. Peter was lid van de Volksunie en nadien voorzitter 
van de Vlaamse Volksbeweging. Hij is actief als opinievormer, columnist 
en schrijver. Op 25 mei werd Peter verkozen als Kamerlid voor de N-VA.

Met gastspreker Peter De Roover

18 januari 2015
10.30 tot 13.00 uur

GC De Markthallen 
Govaart Wendelenzaal

Markt 2, Herk-de-Stad

N����ja�r��e��p���

Waar komt je interesse voor politiek vandaan? 
Er is altijd al een brede maatschappelijke en sociale interesse geweest: wat gebeurt er in ons land, onze 
provincie, onze stad, onze buurt? Ook door mijn werk als lerares Nederlands aan anderstaligen vind ik het 
een beetje mijn plicht om op de hoogte te zijn en te blijven van de actualiteit, maar ook van ons verleden, 
onze cultuur, onze (eet)gewoonten, … Want behalve Nederlands, geven we nog veel meer informatie over 
ons land aan nieuwkomers mee.

Waarom koos je voor de N-VA?
Verschillende partijen hebben interessante en goede punten, maar allemaal hebben ze vele jaren aan het 
roer gestaan, vele kansen gehad, maar niet benut. Ze hebben de problemen steeds doorgeschoven naar de 
volgende regering. Nu is het hoog tijd voor verandering. Anders blijven onze kinderen en kleinkinderen 
zitten met een torenhoge schuldenberg en geen toekomst, geen pensioen en niks dan lasten.

Ik vind minder inkomsten en meer belastingen ook niet leuk, maar we kunnen niet blijven knoeien en 
doen alsof er geen problemen zijn. De vergrijzing kost geld, goede gezondheidszorg en een goed sociaal 
systeem kosten veel geld. Niets is gratis. Om dit alles betaalbaar te houden, ook in de toekomst, voor 
onze kinderen, moeten we nu solidair zijn en besparen op onnodige uitgaven. Ik hoop wel dat de lasten 
evenredig verdeeld zullen worden en dat het geld gehaald wordt waar het zit: bij de grote kapitalen.

Wat vind je leuk in Herk-de-Stad?
Herk is nog kleinschalig, landelijk en toch vlot bereikbaar. De autostrades zijn niet ver en er is een redelijk 
aanbod aan openbaar vervoer, maar dat kan zeker nog verbeterd worden. Ik vind Herk dus nog lee� aar 
en niet te druk. Je kan er veilig buiten komen, wandelen en � etsen, ook ’s avonds, en er is plaats voor jong 
en oud.

Waarvan droom je voor Herk-de-Stad? 
Ik hoop dat Herk een 'lee� are' gemeente blij� , waar mensen tijd blijven maken voor elkaar en niemand 
eenzaam achter blij� . Een 'dorp' waar buren bij elkaar kunnen binnenspringen voor een babbel of een 
borrel en waar mensen elkaar het leven niet zuur maken, maar klaar staan om elkaar te helpen als het 
moet. Hopelijk blij�  er plaats voor jong én oud om samen te 'leven' en dingen te doen en te organiseren.

Wat is je favoriete plek in Herk-de-Stad?
Op de ko�  e bij mijn moeke, met lekkere zelfgebakken wafels!

Leeftijd: 55
Woonplaats: jarenlang Donk, sinds kort Schulen
Werk: instructeur Nederlands aan anderstaligen
Hobby’s: lezen, koken, lekker eten, wandelen, sudoku, puzzelen
Lievelingsfi lm of -genre: fantasy 
Laatste boek dat je gelezen hebt: Duisteris over Sethanon van   
        Raymond E. Feist
Favoriete gerecht: gegrilde vis, grijze garnalen, huisgemaakte lasagne,  
              wildstoofpotje, slaatjes, … ik ben niet moeilijk  

Noëlla Lowet
Bestuurslid 
in de kijker



Karolien Grosemans      Michel Laenen   Kristof Claes 
OCMW-voorzitter Wim Berden   Fractieleider Rik Raskin Gemeenteraadslid Marina Franssens
Schepen van Sociale Zaken  Schepen van Jeugd, Leefmilieu,  Gemeenteraadslid Gemeenteraadslid   OCMW-raadslid
    Duurzaamheid en Financiën Politieraadslid 

 Sarah Smulders Linda Roosen Yolande Franssens Mario Jordens  Noëlla Lowet  Hendrik-Jan Ombelets
 Voorzitter Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid  Bestuurslid

 Joeri Luts Wim Vanheusden Jos Jacobs Bjorn Lambrechts  Nick Mols  
 Ondervoorzitter Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid  Bestuurslid 

De vorige opgave van onze 
wedstrijd ‘Herk in beeld’ 
leverde een leuke reactie op van 
Herkenaar François Peeters. 
Hij vroeg ons of we ook wisten 
waarvoor de zandloper op de 
foto precies symbool staat. De 
info die François ons gaf, willen 
we hieronder ook graag met 
jullie delen.

De foto toont een onderdeel van het traliehekken van het kerkhof
in de Driespoortweg in Herk-de-Stad, dat met verschillende 
attributen is versierd om de mensen de vergankelijkheid van het 
leven voor te stellen. Deze ‘gevleugelde zandloper’ staat symbool 
voor de kortstondigheid van het leven en het onvermijdelijk 
naderende stervensuur. De zandloper is voorzien van twee vleugels, 
wat betekent dat het leven vervliegt bij goed en kwaad, bij dag 
en nacht. De linkervleugel is die van een duif (de dag), de rechter-
vleugel die van een vleermuis (de nacht). De omkeerbaarheid van 
de zandloper wordt in de christelijke traditie gezien als het nieuwe 
leven na de wederopstanding. 

Op grafstenen van notabelen komt dit symbool ook meermaals 
terug. Soms met de Latijnse tekst ‘tempus fugit’ (de tijd vliegt) of 
op zonnewijzers met de tekst ‘cito aetas per eum’ (de tijd vliegt snel, 
gebruik hem wel).

WEDSTRIJD
HERK IN BEELD
Maak kans op een geschenkmand van 
Oxfam Wereldwinkels!

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 februari naar herk-
de-stad@n-va.be (of steek een brie� e in 
de bus in de Kerkstraat 74, Schulen) en 
misschien win jij wel een geschenkmand 
van de wereldwinkel. De winnaar wordt 
persoonlijk verwittigd.

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

Witloofsoep met                                                            garnalen 
Benodigdheden: 
voor 6 tot 8 personen: 1 kg witloof · 1 dikke ui · 1 goeie stengel prei 
(enkel wit) · 1 dikke aardappel · 2 l kippenbouillon · 1 dl room · 
100 gr gepelde grijze garnalen · boter · zout · peper

Bereidingswijze:
Maak de groenten schoon en snij ze grof. Stoof ze 

heel even aan in een � inke noot boter. Overgiet 
met de bouillon. Dek af, breng aan de kook 

en laat 15 tot 20 minuten sudderen, tot 
de groenten goed gaar zijn. Mix en breng 
op smaak met zout en peper. Verrijk, van 
het vuur, de soep met de room en voeg de 
garnalen erbij. Verwarm, maar laat niet meer 

koken, anders worden de garnalen taai. Voor 
de lie� ebbers: voeg nog extra garnalen toe in 

het bord.

     ›  Tip: de tweede dag smaakt de soep nog meer naar garnalen!

Smakelijk!

Op 22 maart 2015, om 11 uur, organiseren wij in 
De Markthallen een aperitiefgesprek met Jürgen 
Constandt, algemeen directeur van het Vlaams 

& Neutraal Ziekenfonds. Hij zal in een boeiende 
uiteenzetting de omvang en de complexiteit van de 

sociale zekerheid uit 
de doeken doen. 

We verwelkomen 
alle geïnteresseerden 

met een aperitie� e!

Karolien Grosemans is sinds 2013 OCMW-
voorzitter. Ze weet welke richting ze uit wil en 
heeft een aantal duidelijke beleidsvisies die zij wil 
realiseren.

RIK RASKIN GEEFT DE FAKKEL DOOR
'Het oudste gemeenteraadslid van Vlaanderen', onze eigen Rik Raskin, gee�  
de fakkel door. De zitting van 8 december werd zijn laatste. Rik was al eens 
gemeenteraadslid van 1970 tot 1976. In 2012 kwam hij opnieuw op en werd 
hij met 503 stemmen verkozen. In september is Rik 90 jaar geworden en nu 
vindt hij het tijd om de politiek aan de jongere generaties over te laten. We zijn 
Rik heel dankbaar voor de tijd die hij voor ons hee�  uitgetrokken en wensen 
hem nog veel plezier als actieve senior!

Tijdens de gemeenteraad van november heeft 
de brandweercommandant van Hasselt op vraag 
van onze fractieleider, Michel Laenen, uitgelegd 
waarom de brandweer van Diest al een paar keer 
moest tussenkomen op een moment dat eigenlijk 
de Herkse voorpost was opgeroepen. De voorpost 
wordt bemand door vrijwilligers. Als er minder dan 
6 vrijwilligers reageren op een oproep, kan de ploeg 
niet vertrekken en wordt het dichtstbijzijnde korps 
opgeroepen. Het niet beschikbaar zijn van vrijwil-
ligers heeft vooral te maken met het feit dat hun 
werkgevers hen niet zomaar laten vertrekken en er 
daar rond geen wettelijke regeling is. 
Onze fractie was blij te horen dat er in de toekomst 
aan zo’n wettelijke regeling zou worden gewerkt. De 
commandant benadrukte ook dat de veiligheid bij 
ongeregeldheden niet in het gedrang komt en dat er 
in de toekomst misschien vrijwilligers moeten bij 
komen.

Onze sociale dienst, het hart van het OCMW

Dit bestuur wil zich concentreren op de kerntaak 
van het Sociaal Huis en dat is kansarmen 
helpen en begeleiden. Dat is immers onze 
doelgroep: mensen die niet of onvoldoende 
kunnen aansluiten bij de samenleving. We 

hebben een sterk team hulpverleners die 
individuele hulpverlening op maat moeten 

kunnen blijven geven. We hebben geen wachtlijsten, 
iedereen wordt meteen geholpen. Zeker ook op ouderenzorg moeten we sterk 
blijven inzetten gezien de snel toenemende vergrijzing in onze gemeente.

Mensen weer aan het werk

In 2015 zetten we volop in op tewerkstelling. Kansengroepen geven we een duwtje in de 
rug om sterker te staan op de arbeidsmarkt. We gaan daarvoor samenwerken met een 
jobcoach. Die zal onze cliënten begeleiden via opleidingen, stages en sollicitatietraining. 
Op die manier willen we zoveel mogelijk mensen die uit de arbeidsmarkt zijn gevallen 
weer perspectief bieden op een job. Dat is immers de beste garantie tegen armoede.

Samenwerken met partners

Wij zoeken en vinden partners die hun diensten via het OCMW aan de Herkenaren aanbieden. 
Zo werken we nu al samen met het sociaal verhuurkantoor Land van Loon, de Landelijke 

Kinderopvang en binnenkort met een sociale economie onderneming. Dankzij zulke 
samenwerkingsverbanden blij�  het aanbod van het OCMW ruim en gevarieerd, maar 
moeten wij enkel een ondersteunende rol opnemen. Dat scheelt in onze kostprijs en 
tegelijkertijd vermijden we dat het OCMW een concurrent wordt van de privésector. In 
dat kader brengen we ook onze poets- en strijkdienst onder in een partnerschap met een 

privéonderneming. Het is immers niet de taak van een OCMW om voor alle inwoners 
te voorzien in een poets- en strijkdienst. Er zijn voldoende alternatieven op de privémarkt. 

Daarbovenop leed onze poetsdienst al jarenlang zeer zware verliezen. Het tekort is opgelopen tot 115.000 euro per jaar. 
Het personeel kan aan de slag bij de privéonderneming en de gezinnen blijven niet in de kou staan.

Kostenbewust

Er ging in het verleden veel Herks belastinggeld naar het OCMW. In 2012 kostte het 
OCMW 119 euro per inwoner, tegenover gemiddeld 105 euro in vergelijkbare gemeenten. 
We hebben daarom het hele uitgavenpatroon doorgelicht en doordachte keuzes gemaakt. 
We zetten in het OCMW de tering naar de nering en doen het met 250.000 euro 
belastinggeld per jaar minder, niet door de dienstverlening af te bouwen, maar door te 
werken aan e�  ciëntie en werkingskosten.

Sommige partijen kiezen ervoor om hun OCMW-
raadsleden via een soort beurtrol na een of twee 
jaar te vervangen. Op die manier gaat er heel wat 
ervaring verloren, want nieuwe raadsleden hebben 
wat tijd nodig om de werking en wetgeving rond 
het OCMW te leren kennen. Onze fractie wil haar 
ervaring niet zomaar verloren laten gaan. Daarom 
kiezen wij ervoor om onze OCMW-raadsleden op 
post te houden zolang ze hun werk als raadslid 
zelf willen en kunnen blijven doen.

Herkse c i j fers  en weet jes
Wie al eens goed naar het wapenschild van Herk-de-Stad hee�  gekeken, hee�  vast en zeker Sint-Maarten 
herkend in de linkerbovenhoek, maar weet u ook waarvoor de andere onderdelen staan?

De vijf rode en vijf gouden strepen in de linkerbenedenhoek verwijzen naar het Graafschap Loon 
(11de–14de eeuw). Behalve Herk-de-Stad behoorden daar ook de steden Beringen, Bilzen, Borgloon, 
Bree, Hamont, Hasselt, Maaseik, Peer en Stokkem toe. Al deze Loonse steden (of de fusiegemeenten 
waarin ze zijn opgegaan) hebben nog de horizontale gele en rode strepen in hun wapenschild om aan het 
graafschap te herinneren.

De drie gouden bloemen op een rode achtergrond aan de rechterzijde zijn dan weer een overblijfsel van het 
wapenschild van Schulen, dat pas sinds 1977 tot Herk-de-Stad behoort en tot aan de Franse Revolutie grotendeels tot 
de vrijheerlijkheid Lummen behoorde. Het wapenschild van Schulen is gebaseerd op het wapenschild van de familie 
van Arenberg, een van de twee families die eeuwenlang de vrijheerlijkheid Lummen in bezit hadden.

Naar een Vlaamse 
sociale zekerheid

OCMW-fractie
blijft op post!


