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Appartementen zijn ‘in’. We zien ze hoe langer hoe meer verschijnen 
in onze gemeente, ook buiten onze kernen. Er is behoe! e aan dit type 
woningen omdat onze bevolking vergrijst, gezinnen steeds kleiner 
worden en bouwgrond schaarser wordt. Appartementen betekenen vaak 
ook lagere kosten, bijvoorbeeld voor energie. Tegelijkertijd veranderen 
deze woonblokken het straatbeeld en hebben ze een grote impact op het 
wooncomfort en de privacy van de omwonenden. 

Vandaag zijn er in Herk-de-Stad zeer weinig regels over wat precies is 
toegestaan op het vlak van bebouwing. Woondossiers worden geval per 
geval behandeld. Dit is historisch zo gegroeid, maar het is niet de beste 
manier van werken. Het is aan het gemeentebestuur om uit te klaren wat 
waar wel kan en wat waar niet. N-VA NIEUW zal dit prioritair op de 
agenda zetten. We zullen met onze coalitiepartners een sterke, duidelijke 

woonvisie ontwikkelen en op papier te zetten. Een visie die ook tot concrete acties 
moet leiden en waarin het open en landelijk karakter van Herk-de-Stad centraal 
staat, zodat het in onze gemeente aangenaam om wonen blij! .

Woonvisie voor een groen Herk 

In het begin van de zomer is het zo ver: de langverwachte nieuwe speeltuin in 

het midden van de wijk in Schakkebroek gaat open. 

Schepen van Jeugd Wim Berden: “Door een tekort aan investeringen 

lagen de Herkse speeltuinen er de laatste jaren erbarmelijk en onveilig 

bij. Daarom wordt elke speeltuin nu jaarlijks nog beter op veiligheid 

gecontroleerd en is er geld vrijgemaakt om drie nieuwe speeltuinen te 

plaatsen. Schakkebroek komt nu dus als eerste aan de beurt.” 

“Ik vind het erg belangrijk om de mensen uit de buurt te betrekken bij 

de plannen voor de speeltuin in Schakkebroek. Daarom mochten de 

leerlingen van de lokale basisschool via een tekenwedstrijd hun 

wensen overmaken. We zijn blij dat we verschillende dromen, zoals 

een kleurrijk combinatietoestel met glijbaan, een ontmoetings-

plekje of een echte klimpiramide, konden verwezenlijken. Daarnaast 

werden ook alle buurtbewoners uitgenodigd om hun ideeën of 

bemerkingen te delen tijdens een ‘dialoogreceptie’.”

“Als schepen van Jeugd én Duurzaamheid ben ik bovendien erg tevreden dat alle geplaatste speeltoestellen 

gemaakt zijn van duurzame materialen. Bovenal rekenen we als bestuur op iedereen om samen zorg te 

dragen voor deze speeltuin, zodat onze kinderen er nog lang plezier van kunnen hebben.”

Nieuwe speeltuin voor Schakkebroek is een feit!
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Ja, zoals overal moet ook het bestuur van Herk-de-
Stad besparen. Nee, de sociale dienstverlening voor 
de Herkenaren zal absoluut niet worden afgebouwd.

OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken 
Karolien Grosemans: “In het verleden wilde men 
binnen het OCMW en Sociaal Huis van Herk-de-Stad 
alles zelf doen, ook al had men niet altijd de juiste 
expertise in huis en ook al kostte dit handenvol 
geld. Wij willen daar een positieve verandering in 
brengen. Wij willen de middelen van het OCMW 
en Sociaal Huis inzetten voor onze kerntaak: de 
sociale dienstverlening door onze maatschappelijk 
assistenten. De sociale dienst is het hart van het 
OCMW en Sociaal Huis en dat moet ook zo blijven.” 

“Dat betekent echter niet dat onze andere sociale 
dienstverlening verdwijnt. Daarvoor doen we 
namelijk een beroep op gespecialiseerde partners. 
Zo werkt het OCMW en Sociaal Huis op dit moment 
al samen met dienstencentrum De Cirkel, de Lande-
lijke Kinderopvang, het Sociaal Verhuurkantoor 
Land van Loon, poetshulpbedrijf PUUUR, de VDAB, 
sociale-economieonderneming De Winning, het 
Jessaziekenhuis, de Sint-Vincentius-vereniging ...
Meerdere van deze diensten hebben hun 
aanspreekpunt in het OCMW en Sociaal Huis: zo 

wordt het de spil voor het gehele lokale sociale 
beleid. Dit is een bewuste keuze. Het OCMW en 
Sociaal Huis is geen ‘probeemhuis’ en staat open 
voor alle Herkenaren, of ze nu op zoek zijn naar 
financiële hulp, thuis- of gezinszorg, kinderopvang 
of juridisch advies.”

Miel Cools  i s  Herks  e reburger,  …  eindeli jk!

OCMW en Sociaal Huis
Dokter Vanweddingenlaan 21

3540 Herk-de-Stad
tel: 013 78 09 40

e-mail: info@ocmwherkdestad.be
website: www.herk-de-stad.be/ocmw

             www.facebook.com/ocmwherkdestad

EEN ÉCHT SOCIAAL HUIS

Omwille van zijn grote muzikale verdienste en culturele 

uitstraling, en ook voor wie hij was als mens, heeft het 

gemeentebestuur onlangs het ereburgerschap van Herk-de-

Stad postuum toegekend aan Miel Cools.

Miel Cools, geboren Herkenaar en rasechte Vlaamse troubadour 

met klinkende klassiekers als ‘Boer Bavo’, ‘De troubadours’ 

en ‘Houden van’, overleed op 1 juni 2013. “Velen hadden Miel 

het ereburgerschap nog tijdens zijn leven gegund, maar dat 

heeft helaas niet mogen zijn”, zegt cultuurschepen Lo Guypen. 

Onder zijn impuls kreeg Miel nu wat hem toekwam.

Op 18 april, enkele dagen nadat hij 80 zou geworden zijn, werd 

Miel Cools herdacht voor alles wat hij tijdens zijn leven gedaan 

en betekend heeft. Samen met familie, vele sympathisanten 

en talent uit Herk en omgeving werd het een memorabel 

muzikaal eerbetoon op initiatief van de dienst cultuur en de 

cultuurraad.

Lo: “Ere wie ere toekomt. Miel Cools verdient dat.”



Redactie: Laurens Appeltans, Chiel Beckers, Wim Berden, Karolien Grosemans en Lo Guypen

Met bijdragen van: Michel Laenen en Noëlla Lowet

Amandinahuis Schakkebroek…
zaak van historisch belang

“Om al die redenen is het Amandinahuis een stuk Herks erfgoed om te koesteren en met alle zorg te behandelen. 

Het is hoog tijd om de daad bij het woord te voegen, want het gebouw is er slecht aan toe”, stelt Cultuurschepen 

Lo Guypen. Al eerder zijn er pogingen ondernomen om het gebouw te restaureren, maar om zoveel redenen is 

het altijd bij vrome voornemens gebleven. Lo is alvast blij met de belofte van het gemeentebestuur om in nauwe 

samenwerking met de plaatselijke verantwoordelijken het Amandinahuis terug in zijn oude glorie te herstellen. 

Een eerste verkennend overleg met eigenaar Parochiale Werken, de Kerkfabriek, betrokken Schakkebroekenaren 

en het schepencollege is intussen geweest. Daarna volgde overleg met Onroerend Erfgoed Limburg over de 

wettelijke vereisten en de samenstelling van het restauratiedossier. Nu kunnen dan duidelijke afspraken gemaakt 

worden tussen het gemeentebestuur en de betrokkenen uit Schakkebroek over eigendom en beheer zodat het 

Lo: “De restauratie van een geklasseerd monument is niet niks, weten we uit ervaring, en kost ook een hoop geld. 

Voor het grootste deel kunnen we gelukkig rekenen op Vlaamse subsidies. Er is nog een lange weg te gaan voor 

het zover is, maar ik heb de gewoonte te doen wat ik zeg. Bovenal is het ondenkbaar dat we een monument van 

dergelijke betekenis zouden laten verloren gaan. Dat is onze collectieve verantwoordelijkheid.” 

Vlaanderen Feest! is de 11-daagse viering van de Vlaamse 
feestdag. De editie 2015 start met een openingsweekend 

op 27 en 28 juni en loopt daarna verder van 
4 juli, over de Vlaamse feestdag op 11 juli, tot 
en met zondag 12 juli.
Ook nu kunnen burgers en organisaties 
voorstellen indienen voor nieuwe activi-
teiten tijdens de editie van 2015 en een 
feestcheque in de wacht slepen. Er vlug bij 

zijn is de boodschap! Voor meer info: vlaanderenfeest.eu

Vlaanderen Feest!

WEDSTRIJD
HERK IN BEELD
Maak kans op een geschenkmand met fruit van bij 
ons!

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 juli naar 

bus in de Kerkstraat 74, Schulen) en misschien 
win jij wel een fruitmand. De winnaar wordt 
persoonlijk verwittigd.

De oplossing van onze 
wedstrijd van vorige

 keer was: de kerk 
van Berbroek. 

Onze geschenkmand van 
de Wereldwinkel ging 

naar Niels Vansweevelt 
uit Berbroek.

Om de Vlaamse feestdag in stijl te vieren, geeft bestuurslid 

Noëlla Lowet

Mojito op Vlaamse wijze!
Ingrediënten: 
2 tl rietsuikersiroop - sap van 1/2 limoen - 1 takje verse 
munt - 5 cl citroenjenever - gemalen ijs of ijsschilfers - 
spuitwater of tonic

Bereidingswijze:
Doe de rietsuikersiroop en het limoensap in een hoog 

glas. Voeg de muntblaadjes toe en kneus ze met een 

stamper. Voeg de citroenjenever toe en roer goed. Vul 



Waar komt je interesse voor politiek vandaan? 
Uit de problematiek die er zich in België stelt. Ik vind het een uitdaging om te zien hoe in zo’n 

klein land zoveel politieke standpunten kunnen bestaan. Daarnaast vind ik het belangrijk om 

mijn mening te kunnen uiten en deze te kunnen delen. 

Waarom koos je voor de N-VA?
Door de jaren heen ben ik te weten gekomen waar ik naartoe wil als persoon in deze maatschappij 

en de N-VA denkt op vele vlakken in dezelfde richting, zoals op socio-economisch vlak, energie-

matig en cultureel.

Wat vind je leuk in Herk-de-Stad?

mooi. Daarnaast zijn er Rock Herk, dat toch gekend is voor zijn alternatieve karakter, en het 

Schulensmeer, waar je het hele jaar door kan wandelen en genieten van de natuur. 

Waarvan droom je voor Herk-de-Stad? 
Ik zou willen dat Herk-de-Stad één hechte gemeenschap is met diverse visies en meningen, waar 

de Herkenaren elkaar ondanks die verschillen blijven steunen.

Wat is je favoriete plek in Herk-de-Stad?
Mijn thuis, omdat mijn ouders Joel en Erika, mijn familie en mijn vrienden nog altijd een 

belangrijke rol vervullen. Het is een plaats waar de belangrijkste personen in mijn leven bij 

elkaar komen. 

Bestuurslid 
in de kijker

Chiel

Beckers, 
onze 

nieuwe 

secretaris

Nieuws uit de politieraad
Fusie van politiezone West-Limburg met HAZODI

Volgend jaar zullen de politiezones West-Limburg (Halen, Herk-de-Stad, 

Lummen) en HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) vrijwillig samen-

smelten. Dat hebben de politieraden van beide zones in maart goedgekeurd. 

heeft toch enkele belangrijke bekommernissen.
 

Michel Laenen (N-VA NIEUW-fractieleider in de gemeenteraad en politie-

raadslid): “N-VA NIEUW staat achter een verder doorgedreven samenwerking 

tussen de zones als deze nodig is om onze politiewerking betaalbaar te houden, 

maar wij maken ons wel zorgen over enkele zaken. Zal onze kleine gemeente 

niet worden ‘vergeten’? Zullen er wel voldoende combi’s en politiemensen 

zijn om de veiligheid binnen ons kanton te garanderen? Wordt er voldoende 

geluisterd naar het personeel? Ook hebben wij eerder al aangeklaagd dat de 

fusie ondoordacht en met te weinig overleg met gemeenten en personeel werd 

voorbereid. Om daar aandacht voor te vragen, heeft onze partij zich tijdens 

de stemming op de politieraad van West-Limburg symbolisch met één stem 

onthouden. Wij zullen het dossier uiteraard blijven opvolgen en al het mogelijke 

doen opdat de noden van onze gemeente niet over het hoofd worden gezien in 

dit verhaal.”

Leeftijd: 24
Woonplaats: Donk
Werk: afgestudeerd als ingenieur bouwkunde en momenteel aan 
het werk als energiedeskundige en veiligheidscoördinator bij een 

studiebureau

Hobby’s: scheidsrechter en lopen
comedy/actiethrillers/alles met auto’s

Laatste boek dat je gelezen hebt: ! e Lightning ! ief van 
Rick Riordan
Favoriete gerecht: pizza



Bedankt aan iedereen 

die op 26 april van ons 

pastabuffet kwam

 proeven en er voor het 

tweede jaar op rij een 

succes van maakte!

H e r k s e  c i j f e r s  e n  w e e t j e s
Al wie in Herk-de-Stad woont is vast wel eens door de Dokter Vanweddingenlaan of de Veearts 
Strauvenlaan gepasseerd. Maar wie waren deze heren eigenlijk?

Louis Van Weddingen (23 oktober 
1851 - 13 oktober 1934) was 
een dokterszoon uit Stevoort. 
Hij studeerde voor dokter 
in de genees-, heel- en 
vroedkunde. Aan het begin 
van de Eerste Wereld-
oorlog richtte hij een 
Rode Kruispost op in het 
klooster van Herk-de-Stad 
om de gewonde Duitse en 
Belgische soldaten op te 
vangen en te verzorgen. In 

1936 werd er een straat naar 
hem genoemd op de ring.

Jean Strauven (14 januari 1870 - 
23 oktober 1958) werd geboren in 
Engelmanshoven, Sint-Truiden.
Als kleine jongen kreeg hij de 
smaak te pakken bij zijn oom, 
die veearts was in Bilzen. Hij 
studeerde zelf voor veearts 
en in 1892 verhuisde hij met 
zijn vrouw naar Herk-de-
Stad. Als paardenkenner en 
als lesgever aan de Hasseltse 
hoefsmederijschool reikte zijn 
naam ook tot ver buiten Herk-
de-Stad. In 1959 was de Veearts 
Strauvenlaan een feit. 

Een leuk detail: op een dag leerden ‘Emile van de dokter’ en ‘Germaine van de veearts’ 
elkaar kennen … En in 1921 stapten ze in het huwelijksbootje.

bron: De Rode Leeuw

Hugo Spooren neemt afscheid van de Herkse gemeenteraad
Op 29 juni zal Hugo Spooren de gemeenteraad voor de laatste keer 

voorzitten. Zo heeft hijzelf beslist. Hugo is 75 jaar en vindt dat het 

moment gekomen is om een stap opzij te zetten voor de jongeren. Zo 

kan hij meer tijd doorbrengen met familie en het wat rustiger aan doen.

Hugo was en is een bekende Herkenaar. Ingeweken vanuit Neerpelt 

heeft hij al lang geleden zijn hart verloren aan Herk-de-Stad: oud-leraar 

en oud-directeur van het voormalige Ursula-instituut, voorvechter 

van cultuur, de jarenlange voorzitter van de raad van beheer van de 

Markthallen, actief bij het Davidsfonds (onder meer als voorzitter), 

ondervoorzitter bij Vorming en Vrije Tijd, actief bij de Wereldwinkel, 

het kerkkoor en vele andere verenigingen.

Na zijn actieve loopbaan in het Ursula-Instituut waagde hij in 2000 de 

sprong naar de politiek op de lijst NIEUW. Hij werd meteen verkozen als gemeenteraadslid. Hij her-

haalde dat in 2006 en 2012. Sinds begin 2013 leidt hij maandelijks de gemeenteraad als voorzitter op 

een uitstekende wijze. Hugo heeft een karakter dat mensen verbindt en hij wekt respect op bij elke 

politicus, ongeacht de partij.

Bedankt, Hugo, voor je onafgebroken inzet voor Herk-de-Stad, voor alle mensen en in het bijzonder 

voor N-VA NIEUW. We wensen je nog vele jaren in goede gezondheid met Rita, de drie kinderen en de 

acht kleinkinderen. Tot op de volgende bestuursvergadering!



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.

Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 

stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 

moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 

gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 

vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 

van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?

Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 

een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 

initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 

Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 

kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 

bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 

te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 

zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 

van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 

Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 

meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 

is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 

diensten van de N-VA. De wet van 8 december 

1992 in verband met de bescherming van de 

persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 

gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 

gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


