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VRAAG VAN DE HERKENAAR
“Vanaf de eerste lentezon in april komen 
de wespenkoninginnen tevoorschijn om 
een nest te maken. Ze leggen dan eitjes tot 
begin augustus. Wat moet ik doen als ik een 
wespennest op zolder ontdek?”
Lees het antwoord op pagina 2

Verkiezingen 14 oktober 2018

Karolien Grosemans kandidaat-burgemeester

Karolien Grosemans trekt in oktober met grote ambities de lijst voor N-VA NIEUW in Herk-de-Stad. Ze wil met N-VA 
NIEUW verder groeien en de grootste partij worden. Ze gaat resoluut voor het burgemeesterschap. Karolien is een 48-jarige 
geboren en getogen Herkenaar. Ze studeerde Engels en Duits en gaf jarenlang les in de Sint-Martinusscholen. Ze woont met 
haar man in Schulen. Samen hebben ze twee zonen. Twee honden maken het huishouden compleet. Sinds 2007 is Karolien 
actief in de Herkse politiek. In 2012 werd ze OCMW-voorzitter. Sinds 2010 zetelt ze als volksvertegenwoordiger in het 
federaal parlement. Ze zit er de Kamercommissie Defensie voor.

Johny Franssen (voorzitter N-VA Herk-de-Stad): “Als burgemeester moet je een open en herkenbaar aanspreekpunt zijn 
voor je inwoners. Je moet als bruggenbouwer boven de andere politieke partijen staan, mensen enthousiast maken en in 
beweging zetten zodat het programma voor onze gemeente wordt uitgevoerd. Niemand beter dan Karolien om die rol in te 
vullen.”

Karolien Grosemans samen met Bart De Wever in De Markthallen 

Pop-Up Café Schulen • 2 juni • 
20 uur  • Zaal aan seniorenwoningen 
Vanarenberglaan 8
Na onze huis-aan-huisbezoeken in Berbroek, Herk Centrum, 
Donk en Schakkebroek trekt de N-VA-ploeg binnenkort met 
de ‘Zeg je gedacht’-enquête door de straten van Schulen. 
Nadien trakteren we op zaterdag 02 juni tussen 20 en 22 uur 
op je gedacht in ons Pop-Up Café in de zaal aan de senioren-
woningen op de Vanarenberglaan 8. Iedereen welkom!
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VRAAG VAN DE
HERKENAAR
Wat moet ik doen als ik een 
wespennest op zolder ontdek?

Antwoord van onze ombudsman:
“Het is geen goed idee om zelf een 
wespennest te verdelgen. Wanneer 
je er eentje opmerkt, neem je best 
zo snel mogelijk contact op met 
de brandweer. Via de website van 
onze hulpverleningszone kan je 
online een wespenverdelging door 
de brandweer aanvragen: www.
zuidwestlimburg.be/wat-kunnen-
we-voor-je-doen/wespennest-
melden. Je kan dit ook telefonisch 
doen via het nummer 011 24 88 01. 
Het verwijderen van een 
wespennest kost 25 euro op 
weekdagen en 50 euro in het 
weekend. Als de brandweer het 
wespennest komt verwijderen, 
dek je best alle voeding af en hou 
je ramen en deuren gesloten. De 
nesten van bijen en hommels 
mogen niet verwijderd worden, zij 
zijn immers beschermde insecten. 
Hiervoor contacteer je eerder een 
lokale imker.” 

Organiseer je met jouw buurt of vereniging een activiteit voor de Vlaamse 
Feestdag? Dan kom je in aanmerking voor een feestcheque tot 175 euro. 
Vlaanderen Feest! is de 11-daagse viering van de Vlaamse Feestdag. De editie 
van 2018 start met een openingsweekend van 29 juni t.e.m. 1 juli en loopt verder 
van 4 juli t.e.m. de Vlaamse feestdag op 11 juli. Wees er snel bij want de voorraad 
feestcheques is beperkt. Voor meer info over de voorwaarden: vlaanderenfeest.eu.
Heb je geen Vlaamse vlag, maar wil je toch eentje laten wapperen? Kijk dan 
op pagina zes en bestel jouw exemplaar (150 x 100 cm) via www.n-va.be/
vlaamseleeuw. Voor leden is dit volledig gratis; niet-leden betalen slechts vijf euro 
inclusief verzendingskosten. 

Heb je ook een vraag over 

Herk-de-Stad? Mail dan naar 

herk-de-stad@n-va.be en wij 

zoeken het voor je uit!

Bedankt aan de 250 eters 
op onze pastadag en 
aan degenen die dit 
mogelijk maakten!

Danny Jamers, secretaris N-VA Herk-de-Stad: 
“Als cultuurliefh ebber ben ik heel tevreden dat 
er Vlaams geld vrijgemaakt wordt voor het 
prachtige culturele erfgoed dat onze gemeente 
rijk is. Enkel zo kunnen onze kinderen en 
kleinkinderen hiervan blijven genieten.”

Restauratie O.L.V. Geboortekerk Berbroek

Momenteel ondergaat de parochiekerk van Berbroek een 
grondig onderhoud. De daken worden volledig vernieuwd. 
Verder worden zowel de binnen- als buitenmuren opgefrist. 
Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) kent 140 450 euro 
toe aan dit project.

Vlaamse N-VA-ministers investeren in Herks erfgoed
Windmolen uit 
Schulen in Bokrijk

Het openluchtmuseum van 
Bokrijk sloot in 2016 een 
meerjarenovereenkomst 
met de Vlaamse overheid 
om zijn onroerend erfgoed 
op te knappen. Vlaams 
minister voor Cultureel 
Erfgoed, Geert Bourgeois, 
voorziet 14 500 000 euro 
voor dit project. De eerste 
realisatie is de renovatie van 
de windmolen uit Schulen. Hierbij ging extra aandacht naar 
de brandveiligheid. Op donderdag 19 april 2018 liet minister 
Bourgeois symbolisch de wieken van de vernieuwde molen 
opnieuw draaien.  

Onze bestuursleden
uit Schakkebroek: 
Kristof Claes en 

Kristina Sampermans

Danny Jamers, secretaris N-VA Herk-de-Stad
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Glen Vandingenen
38 jaar  
Ik woon samen met Stefanie Swinnen   
Dorpsstraat, Donk
Wat is je beroep? 
“Ik ben teamleider bij een fabrikant van 
rolluiken, zonwering en poorten.”

Wat doe je in je vrije tijd? 
“Fanatiek fitnessen, koken (ik heb een grote passie 
voor Aziatisch eten), reizen naar vooral Azië (Thailand, 
Maleisië, Singapore, Japan) fietsen in de zomer, wandelen.”

Waarom de stap naar de politiek? 
“Ik kwam al op vrij jonge leeftijd in contact met politiek door mijn vader die, samen 
met mijn nonkel, actief was in de Volksunie. Sindsdien is me dit altijd blijven boeien. 
Voor mij is het belangrijk dat ik een bijdage kan leveren aan onze samenleving en aan 
de verbetering van de kwaliteit van het leven in het algemeen.”

Waarom kies je voor de N-VA en wat is voor jou belangrijk?  
“Ik kies voor de N-VA omdat ik een echte Vlaming ben en veel belang hecht aan een 
rechtvaardig en correct beleid. Ik vind het belangrijk dat mensen die bijdragen aan ons 
sociaal systeem, er ook van kunnen genieten. Werken moet beloond worden, niet afgestraft.
Verder hecht ik ook veel belang aan sport, gezondheid en dierenwelzijn. De N-VA is voor mij dé 
partij van de toekomst met de beste langetermijnvisie.”

Nieuwe kandidaten die N-VA Herk-de-Stad versterken

Katrien Vanerum 
41 jaar  
dochter van André Vanerum en Lisette Huls 
getrouwd met Patrick Renotte, mama van Arne 
geboren en getogen Herkenaar 

Hofstraat, midden in het centrum
Wat is je beroep? 

“Ik werk bij de Algemene Administratie van de Douane en 
Accijnzen te Genk.”

Wat doe je in je vrije tijd? 
“Ik speel volleybal bij Ninovoc en probeer twee à drie keer per week te fitnessen. In het weekend ben ik meestal als 
voetbalmama naast het voetbalveld terug te vinden als Arne zijn match speelt. Ook kan je me tegenkomen bij evenementen 
van de Harmonie St.- Martinus. Meestal vind je me aan de inkom bij concerten of aan de kassa tijdens de jaarlijkse 
barbecue.”

Waarom de stap naar de politiek? 
“Ik denk dat dat een beetje voorbestemd was. Mijn overgrootvader was van 1959 tot 1961 burgemeester van Herk. Mijn 
vader heeft zich in de jaren 80 verkiesbaar gesteld. De verkiezingsshows op televisie waren voor mij als kind steeds verplichte 
kost en zo komt het, denk ik, dat politiek mij altijd wel geïnteresseerd heeft.”

Waarom kies je voor de N-VA en wat is voor jou belangrijk? 
“Ik geloof dat de weg van verandering op een positieve maar tevens correcte, beredeneerde en weloverwogen manier moet 
verdergezet worden. Geen loze beloftes of impulsieve beslissingen. Ik vind het ook belangrijk dat we inzetten op veiligheid 
in al haar aspecten. Ook de parkeerproblemen in het centrum moeten zowel voor bewoners, handelaars als cliënteel opgelost 
worden. In Herk-de-Stad is het goed om te leven en te werken, voor jong en oud. We moeten zorgen dat we dat zo houden.”



4

Sabrina Vandergeeten
33 jaar 

getrouwd met Sven Jordens, 2 kindjes Jef en Marie 
Berkenstraat, Donk
Wat is je beroep?  
“Administratief en boekhoudkundig bediende.”

Wat doe je in je vrije tijd?  
“Fitnessen en tijd doorbrengen met kids en vriendinnen.”

Waarom de stap naar de politiek? 
“Ik wil mij graag inzetten voor de verbetering van onze 

leefomgeving.”

Aurora Gijbels 
19 jaar 
ouders: Patricia Goubert en Luc Gijbels, ik heb een oudere broer, Jonas 
Oppum, Herk Centrum
Wat studeer je? 
“Ik ben momenteel bezig aan mijn 2de jaar rechten aan de KU Leuven.”

Nele Verstrepen
38 jaar 
ouders: Dirk en Lieve Verstrepen - Piccard 
mijn partner is Dominic Kempeneers kinderen: Jasper, Annelien en Mathias 
we wonen boven onze zaak ‘GLORIA’, Zoutbrugstraat 8, Herk-Centrum
Wat is je beroep? 
“Leerlingenbegeleidster én samen met Dominic heb ik het restaurant 
GLORIA waar ik alle postjes (behalve de keuken) beman.”
Wat doe je in je vrije tijd?  
“In mijn vrije tijd vind je me in het bos: al joggend of al wandelend met de 
kinderen en onze hond. Uitgebreid tafelen en discussiëren samen met mijn 
familie op een zondagmiddag zijn momenten waar ik naar uitkijk.”
Waarom de stap naar de politiek? 
“Ik wil heel graag, samen met een sterk team, op een positieve manier het verschil maken voor Herk-de-Stad. Mijn Herk-de-
Stad waar ik geboren en getogen ben.”
Waarom kies je voor de N-VA en wat is voor jou belangrijk? 
“N-VA is thuis een beetje met de paplepel ingegeven. Qua ideeën sluit het het meest aan bij wie ik ben. Zoals de slogan het 
zegt 'verandering werkt', dus laten we de sprong samen wagen. Voor mij is het heel belangrijk dat Herk-de-Stad 'leeft'. Dit 
kunnen we bereiken door een goede samenwerking en ondersteuning van de verschillende instanties zoals de gemeente, de 
ondernemers, het onderwijs, de verenigingen, ....  Samen werken aan een fijne stad voor jong en oud.”

Waarom kies je voor de N-VA en wat is voor jou belangrijk?  
“Ik citeer Bart De Wever: “Wie vooruit wil in het leven, kan rekenen op onze steun. Mensen die werken - en onze welvaart in 
stand houden - moeten daarvoor beloond worden.” Ik kan mij daar helemaal in vinden. Wat voor mij van belang is, is dat alles 
rechtvaardig verloopt.”

Wat doe je in je vrije tijd? 
“Op vrijdagochtend ga ik voor de les altijd een uurtje lopen. In de weekends kan je me meestal terugvinden achter de toog van 
het ijssalon.”
Waarom de stap naar de politiek? 
“Om dezelfde reden waarom ik rechten studeer: Ik wil graag een verschil kunnen maken voor mensen. Bovendien is de 
politiek ook een mooie aanvulling op mijn studies.”
Waarom kies je voor de N-VA en wat is voor jou belangrijk?  
“De N-VA biedt kansen voor iedereen: jong, oud, man, vrouw… De partijstandpunten matchen goed met mijn visie.”
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Een nieuwe speeltuin in Schulen
 
Onze speeltuinen zagen er troosteloos uit. Speeltoestellen 
waren versleten en soms zelfs onveilig. Dit bestuur werkte 
een stappenplan uit om elke deelgemeente te voorzien 
van een gloednieuwe speeltuin. Na Schakkebroek en 
Herk Centrum is het de beurt aan de speeltuin aan de 
Vanarenberglaan. Ook hier mochten de kinderen hun 
droomspeeltuin tekenen. 
 
Wim Berden, Schepen van Jeugd: “We organiseerden een 
tekenwedstrijd in samenwerking met basisschool De Schuit 
en een leuk spel met de kinderen van De Speeldoos. De 
vele ideeën hebben we gebundeld en meegegeven aan de 
ontwerpers van de speeltuin. Zij gaan ermee aan de slag 
zodat we tegen de zomer ook in Schulen een plezante, 
nieuwe speeltuin hebben.”

WEDSTRIJD    HERK IN BEELD 

De vorige opgave van onze wedstrijd ‘Herk in Beeld’ toonde de 
Slapersstraat in Schulen. De winnaar van onze geschenkmand van de 

wereldwinkel is de familie Smets uit Schulen. Profi ciat!

Win je ticket voor Rock Herk!
Weet jij in welke straat dit bord staat? Stuur dan je antwoord vóór 6 juni naar 
herk-de-stad@n-va.be en misschien win jij wel je ticket voor Rock Herk. 
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd. 

Vele Herkenaren wandelen of joggen graag 
in een bos. Een bos is echter meer dan alleen 
een plek voor mensen om tot rust en inspiratie 
te komen. Een bos vervult een aantal andere 
kapitale functies. Daarom is het belangrijk 
dat we onze Herkse bossen koesteren en 
beschermen. Ziet u de bomen nog door het 
bos? Het mag duidelijk zijn dat een bos om 
vele redenen belangrijk is en dat we daarom 
duurzaam met onze bossen moeten omgaan. 

Een weetje! 
Bossen zijn de groene longen van onze 
planeet. Neem de bossen weg en de mensheid 
is bedreigd. Een bos reinigt de lucht, zuigt 
koolstofdioxide (CO2) op en geeft  daarvoor 
verse zuurstof terug. Op die manier werken 
ze als een buff er. Bossen zijn bovendien van 
invloed in de waterkringloop. Ze houden 
regenwater vast en beschermen de bodem 
tegen erosie. In onze gemeente tellen we nog 
behoorlijk wat bosgebieden. Zo hebben we het 
relatief jonge bos Aan Monnikshof, Gasterbos, 
de Harlaz, bos aan kasteel Halbeek, bos 
Muggenhoek, bos in Gulkerveld, geboortebos 

Natuurweetjes en ideetjes
in Donk, Kluisbos, bos aan 
Koningsvijver (speelbos)… 
Het is van groot belang 
dat we deze groene longen 
behouden. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos werkt 
elke dag aan het behoud, 
de bescherming en de 
ontwikkeling van natuur. Het 
agentschap staat in voor het 
beleid, het duurzaam beheren 
en het versterken van natuur 
samen met alle partners.

Een ideetje!
Om de twee jaar komt er 
een stukje bos bij in onze 
gemeente. Het geboortebos 
is een prachtig initiatief om 
deze doelstelling te bereiken. 
Het geboortebos in Donk is volledig vol geplant. De gemeente is dit jaar op 
zoek naar een nieuwe locatie. Volgend jaar kunnen we met andere woorden 
opnieuw een bos inplanten. De kinderen die dit jaar geboren worden, zullen 
zeker niet worden vergeten. Een boom planten voor ons milieu, toch een 
fantastisch ideetje!

De enquête ‘Zeg je gedacht’ onder onze inwoners loopt ten 
einde. Vier van de vijf deelgemeenten kreeg al bezoek van 
de N-VA-ploeg. Meest gehoorde klacht: overdreven snelheid 
in vele straten. Vroeger kon onze gemeente in samenspraak 
met de politie beslissen waar er gefl itst zou worden. Nu we 
in een grotere politiezone zitten, is het veel moeilijker om 
een fl itswagen ter plaatse te krijgen. De politie bepaalt nu 

op basis van het aantal ongevallen en het 
aantal slachtoff ers waar er gecontroleerd 
wordt. Misschien moeten we vanuit de 
Herkse politiek toch eens nadenken 
over meer verkeersremmende 

maatregelen. Een aantal bewoners 
van o.a. de Terbermenweg 
smeekte hier bijna om gezien 
het grote aantal jonge gezinnen 
dat er woont. Een aantal 
wegversmallingen zou hier 
bijvoorbeeld soelaas kunnen 
bieden. Weer een thema voor 
de verkeerscommissie!



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


