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Het OCMW halveert de aanvullende steun
Een kerntaak van het OCMW is armoedebestrijding. 
We komen tussen in medische kosten, schooltoelages, 
verwarmingstoelage en zo veel meer. Dit noemen wij 
‘aanvullende steun’. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden 
om van deze steun te kunnen genieten. Een maatschappelijk 
assistent onderzoekt of de aanvraag al dan niet gegrond 
is. Er komt een uitgebreid � nancieel-sociaal onderzoek, 
waarbij nagegaan wordt of de aanvrager inderdaad over 
onvoldoende middelen beschikt. 

Tijdens de vorige bestuursperiode liep deze aanvullende 
steun op tot 120 000 euro per jaar. Vandaag de dag zien we 
dat deze steun daalt tot 65 000 euro. Bijna een halvering! 
OCMW-voorzitter Karolien Grosemans schrok hiervan. 
Ze stelde zich een aantal vragen zoals: ‘Vanwaar komt 
deze sterke daling? Is het gevoerde beleid te hard en lopen er 
soms mensen deze steun mis?’

Het antwoord is neen. Iedereen krijgt waar hij of zij recht 
op hee� . Nu worden de afgesproken regels correct toe-
gepast. Het onderzoek wordt wel kritischer gevoerd en we 
zoeken naar alternatieven voor het geven van geld. Soms 
worden de mensen hier beter mee geholpen. 

OCMW-voorzitter Karolien Grosemans hee�  niet het 
gevoel dat het nieuwe beleid te streng is: “We houden altijd 
rekening met de mens achter het dossier.” 

Karolien Grosemans: ”Het OCMW is zoveel 
meer dan armoedebestrijding. Het is een 
Sociaal Huis. Elke inwoner kan er terecht 
bij de sociale dienst, de thuiszorgdiensten, 
de landelijke kinderopvang, het sociaal 
verhuurkantoor, de klusjesdienst, de dienst 
huisvesting of bij de juridische dienst voor 
advies.”

Aanvullende OCMW-steun
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WEDSTRIJD  HERK IN BEELD 

Kristof Claes op de wijkspelen in Schakkebroek

Kristof (47) woont met zijn vrouw Nadia 
en hun zonen Arjaan en Joran in de 

Rode Kruisstraat in Schakkebroek. 
Hij was onderhoudstechnieker 
bij het vroegere Ford Genk. 
Na de sluiting bleef hij niet bij 
de pakken zitten. Hij leidt nu, 
samen met zijn broer Koen, een 
bouwbedrijf, gespecialiseerd in 

dak- en isolatiewerken.
Hij blaast zijn eerste kaarsje uit als 

fractieleider.

Wat houdt deze functie precies in, Kristof?
Als fractieleider ben ik in de eerste plaats de spreekbuis van 
N-VA NIEUW op de maandelijkse gemeenteraad. Ik leid ook 
onze vergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraad.
Daarnaast zit ik ook de vergaderingen van het meerder-
heidsoverleg voor. Dat is een maandelijkse samenkomst van 
de drie partijen die samen Herk-de-Stad besturen. Op die 
vergaderingen worden belangrijke knopen doorgehakt. Wat 
gaan we wel of niet doen als gemeente. Goed overleg en open 
communicatie zijn heel belangrijk.

Om dit allemaal zo goed mogelijk voor te bereiden, volg 
ik de schepencolleges op de voet. Ik weet ook graag wat 
er allemaal lee�  in Herk. Hier in Schakkebroek ben ik, als 
enig gemeenteraadslid van de meerderheid, met plezier een 
aanspreekpunt. 

Moest je je hard aanpassen in je nieuwe rol?
Dat viel heel goed mee. Ik word omringd door een sterke en 
ervaren fractie. Voor goede raad kan ik altijd bij mijn familie 
terecht. Mijn vader was OCMW-raadslid in Hasselt, mijn 
broer is onder andere N-VA-gemeenteraadslid in Lummen. 
Politiek is een vast agendapunt op onze familiebijeenkomsten.

Nieuw politiereglement in de maak
Sinds 1 januari 2016 bundelen Diepenbeek, 
Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en 
Zonhoven de krachten in één politiezone: 
Limburg Regio Hoofdstad (LRH). 

Michel Laenen: “Momenteel werken we 
aan één gezamenlijk politiereglement 
voor de hele zone. Dat is zeker een 
vooruitgang voor onze politiediensten. 
Of je nu in Hasselt, Diepenbeek of Herk-
de-Stad een opdracht krijgt, de regels 
blijven hetzelfde. Vroeger was dit wel eens 
anders, erg verwarrend natuurlijk. Met het 
nieuwe reglement zal het in onze gemeente 
bijvoorbeeld binnenkort gelukkig gedaan 
zijn met de oplopende boetes voor het 
vergeten te leggen van je parkeerschijf.”

Michel Laenen, lid van de 
politieraad LRH: “Ik zal in de 

politieraad wel aandringen op een 
grondige evaluatie en opvolging 

van het nieuwe politiereglement.”

De vorige opgave van onze wedstrijd ‘Herk in beeld’ toonde het metselteken op de gevel 
van het Ocura woonzorgcentrum. Metseltekens zijn patronen in het metselwerk van 
gebouwen, gemaakt met bakstenen met een afwijkende kleur. De decoraties waren 

populair vanaf de dertiende eeuw. Vanaf de achttiende eeuw verdween de toepassing 
geleidelijk. Men probeerde door het aanbrengen van dergelijke tekens het gebouw te 

beschermen tegen boze geesten of tegen onheilskrachten als bliksem. De winnaar van onze 
geschenkmand van de Wereldwinkel is de familie Haest uit Herk centrum.

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 31 oktober 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.

En wat gebeurt er dan met de speci� eke 
gemeentelijke problemen? 
Michel Laenen: “Wij hebben onder andere 
eigen reglementen rond het beschermd 
park Olmenhof of het Schulensmeer. Die 
regelgeving blij�  behouden. Elke gemeente 
kan voor een stuk inspelen op haar eigen 
noden.”



www.n-va.be/herk-de-stad        

3

Een politieke vereniging is maar zo sterk als haar leden, 
moeten Johny Franssen en Ivo Grosemans de voorbije 
maanden gedacht hebben. Sinds hun verkiezing als 
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter in maart zaten 
ze niet stil. Ze trokken samen op pad en stelden zich aan 
de Herkenaar voor. Johny Franssen: “Het is echt fantastisch 
om deze nieuwe dynamiek in ons kersvers bestuur te zien. 
Bovendien is ons ledenaantal dankzij deze kennismaking met 
26% gestegen.”

Ons dynamisch Schulens gemeente-
raadslid staat dagelijks met haar voeten 
in de actualiteit. Ze is aan de slag bij de 
VDAB als instructeur Nederlands en gaf 
tot voor kort taalles aan anderstaligen. 
Onlangs kreeg de VDAB, en dus ook 
Noëlla Lowet, een andere taak.

De VDAB gee�  de taallessen niet meer 
zelf maar ondersteunt op de opleidingsvloer. Dit is ook zo op 
de werkvloer. Indien nodig helpt de VDAB mensen die al werk 
vonden maar nog met taalproblemen kampen.

Noëlla Lowet: “Tijdens een opleidingsstage loop ik dan mee 
en spring bij waar het probleem zich stelt. Zo krijgen de 
anderstaligen ook een kans om een opleiding mee te volgen en 
goed af te ronden. En dat werkt! Verschillende mensen krijgen 
al tijdens hun stage een job aangeboden. Als anderstaligen 
al aan het werk zijn in een bedrijf en de werkgever vindt dat 
er nog taalproblemen zijn, kan hij of zij ook beroep doen op 
ons en gaan wij ter plaatse. We zoeken dan samen naar een 
oplossing. Dit aanbod is uiteraard niet gratis, de werkgever 

betaalt voor deze ondersteuning.”

Verder wordt de VDAB ook ingeschakeld bij de screening van 
vluchtelingen.
Noëlla Lowet: “Als vluchtelingen aan het werk mogen in 
België, kunnen ze zich aanbieden bij de VDAB. Dan ga ik 
samen met hen op zoek naar wat ze goed kunnen. Ze worden 
op vaardigheden en praktische kennis getest. Ook hier biedt de 
VDAB taalondersteuning, want hun kennis van het Nederlands 
is meestal héél miniem.”

Johny Franssen, voorzitter N-VA Herk-de-Stad

Noëlla Lowet screent vluchtelingen

Het meest recente nieuws van onze afdeling, onze 
mandatarissen en Herk-de-Stad kan je ook volgen via 
digitale media. Neem dus zeker eens een kijkje op 
WWW.N-VA.BE/HERK-DE-STAD
of vind ons leuk via 
WWW.FACEBOOK.COM/NVAHDS
NIEUW: volg ons vanaf nu ook op twitter.
TWITTER.COM/NVA_HERK
Graag tot hit, like of tweet! 

Ieder plein, elke straat of elke openbare weg verdient een 
naamkaartje, nietwaar? Maar hoe gaat dit precies in zijn 
werk? Eerst doet de cultuurraad een voorstel aan het 
college van burgemeester en schepenen. De cultuurraad 
kiest meestal een naam uit de plaatselijke geschiedenis, 
het kunst- en cultuurleven of de volkskunde. Iedereen 
akkoord? Dan krijgt de straat alvast tijdelijk deze naam. 
Vervolgens heb je 30 dagen de tijd om bezwaren of 
aanpassingen voor te stellen. Zonder protest wordt de 
naam de� nitief in het bevolkingsregister opgenomen. 
Overigens is de meest recente straatnaam hier in Herk-
de-Stad de Dormaelswinningweg, genoemd naar de 
17e-18e-eeuwse hoeve op de Rummenweg. 

Karolien Grosemans: ”De straat zou eerst Piepelstraat 
heten, maar de enige inwoner van de straat kwam met 
het mooie voorstel om de straat te vernoemen naar de 
historische hoeve. De cultuurraad aanvaardde zijn idee.
Het is een lange straatnaam, maar de inwoner is naar 
eigen zeggen enorm tevreden.”

N-VA Herk zit in de liftHOE straat HET? 

Noëlla Lowet met enkele van haar cursisten op het einde 
van een lessenreeks Nederlands




