
 

Herk centrum

voor Herk-de-Stad
Positief en met ambitie

Veilig thuis 
in een welvarend



onze kandidaten
Veilig thuis in een welvarend Herk-de-Stad



VOORWOORD

Beste Herkenaar
We zijn trots op onze ploeg en op ons programma. Het is een programma op maat van Herk-de-Stad, met eigen accenten 
voor elke deelgemeente.
Onze kandidaten zijn positief, enthousiast, moedig en ambitieus.
Het programma werd mee door u geschreven. Uit onze enquête ‘Zeg je gedacht’ onthouden we uw zorgen en 
bekommernissen. We nemen de handschoen dan ook op.
In de eerste plaats is er de zorg voor verkeersveiligheid. We brachten de problemen in kaart en willen ze voor u oplossen, 
door het invoeren van verkeersremmende maatregelen, tot het aanleggen van veilige oversteekplaatsen.
In de tweede plaats wenst u een levend, bruisend Herk. Er mag wat schwung in onze gezellige stad en dat kan op vele 
manieren. Speelplaatsen en een jeugdhuis voor de jongeren, een sportbeleving in een goede infrastructuur, een bruisende 
horeca, een aantrekkelijk ondernemersklimaat en faciliteiten voor senioren die hier in � jne omstandigheden mooi oud 
kunnen worden.
We hebben het allemaal zelf in de hand en stropen onze mouwen op. 

Voor een gelukkige thuis, in Herk-de-Stad.

 Karolien Grosemans     Danny Jamers
 lijsttrekker       lijstduwer



BRUISEND

We zetten in op meer aandacht en dynamiek voor 
onze middenstand:

• We starten met een sterk ondernemersloket. 
Meer overleg en samenwerking met het 
stadsbestuur is nodig over ruimtelijke 
ordening, belastingen, wegwerkzaamheden 
en bijbehorende hinder. We beschouwen de 
ondernemers als een strategische partner die 
heel wat expertise, durf en initiatief biedt.

• We stimuleren wonen boven winkels om zo 
commerciële panden maximaal in te vullen. 

• We ondersteunen lokale handelaars via de 
gemeentelijke website en met digitale 
nieuwsbrieven.

• We moedigen maatregelen aan die ervoor 
zorgen dat leegstaande handelspanden 
snel weer worden ingevuld.

• Samen met de middenstand denken we 
oplossingsgericht na over de bereikbaarheid 
en het parkeerbeleid in onze gemeente. 

• We ondersteunen lokale handelsinitiatieven 
en zetten in op toerisme en cultuur. 

• Via peter- en meterschapsprojecten 
ondersteunen we startende ondernemers. 

PROGRAMMAPUNTEN



• De gevaarlijke punten werden in kaart 
gebracht. In samenspraak met en na advies 
van de politie en de verkeerscommissie stellen 
we een concreet actieplan op. 

• We wensen gerichte en verantwoorde 
controles op fout parkeren, snelheid en 
sluipverkeer.

• We breiden de bestaande stad-app uit met een 
fi etskaart die de veiligste route van en naar
de school communiceert. 

• We gaan voor een correcte aanpak van 
storende vormen van overlast zoals 
vandalisme, nachtlawaai, sluikstorten, 
hondendrollen en milieuovertredingen.

• We richten wijkplatforms op per deel-
gemeente waar we in dialoog kunnen gaan 
met de inwoners om op de hoogte te blijven 
van ‘hun gedacht’. 

• We vragen volwaardige openingsuren van 
het Herkse politiekantoor. 

• We stellen een duidelijk parkeerplan op 
waarin we het aantal parkeerplaatsen, de 
blauwe zone, de laad- en loszones, betalend 
parkeren, bewonerskaarten enzovoort in kaart 
brengen en onderzoeken. Dit in samenspraak 
met de politie, de scholen en de Herkse 
middenstand.

• We verbeteren de rol en de zichtbaarheid van 
de wijkinspecteurs. Ze zijn een belangrijk 
aanspreekpunt om problemen aan te kaarten.

 VEILIG
PROGRAMMAPUNTEN



• De trage wegen werden in kaart gebracht. 
We werken een concreet actieplan uit en we 
voorzien voldoende budget om deze wegen 
weer open te stellen voor de Herkenaar.

• We zijn trots op onze groene gemeente en 
willen budget uitrekken voor de aankoop van 
extra bos en groen. 

• We maken goede afspraken met limburg.net 
om bijvoorbeeld meer specifi eke ophalingen 
van afval te verkrijgen.

• We schakelen extra camera’s in om 
sluikstorters te betrappen en te beboeten.

• We hebben aandacht voor de netheid en 
het onderhoud van de wegbermen, pleinen, 
parken en kerkhoven.

• We gaan voor een doeltreffend handhavings-
beleid voor milieuhinder: sluikstorten, 
zwerfvuil, geurhinder, geluidshinder, lucht- en 
waterverontreiniging.

• Leegstaande gemeentelijke gebouwen (ons 
erfgoed) brengen we in kaart en we zoeken er 
een nieuwe functie voor.

• We zijn voorstander van geluidsarm 
vuurwerk, omdat het beter is voor de dieren.

• We richten losloopweides in voor honden. 

• Bij nieuwe openbare verlichting kiezen we 
resoluut voor LED-verlichting.

• We voorzien meer oplaadpunten voor 
elektrische auto’s en fi etsen.

• We geven aandacht aan waardevol groen 
en bomen bij grotere bouwprojecten.

GROEN EN DUURZAAM
PROGRAMMAPUNTEN



Danny Jamers
lijstduwer

69 jaar, oud-hoofdcommissarisAurora Gijbels
20 jaar, studente rechten 

ERVARING
juridische kennis

Michel Laenen
42 jaar, procesoperator 

in de chemie

ERVARING
voorzitter gemeenteraad, lid 
politieraad, lid verkeerscommissie

Katrien Vanerum
41 jaar, ambtenaar

ERVARING
vrijwilligerswerk bij Herkse sport- 
en cultuurverenigingen, fi nanciën

Tim Raskin
24 jaar, beroepsbrandweerman 

ERVARING
vrijwilligerswerk bij Chiro, 
plaatselijk muziekfestival, 
vrijwillig brandweerman

ERVARING
vrijwilligerswerk bij zangkoor 
Sint-Martinus en federatiekoor, 
oud-bestuurslid volleybalclub 
KSK Herk-de-Stad

Nele Verstrepen
38 jaar, leerlingenbegeleidster, 

zaakvoerder Gloria Grill
 Restaurant

ERVARING
lokale economie, onderwijs  Herk centrum Herk centrum Herk centrum Herk centrum Herk centrum Herk centrum Herk centrum Herk centrum
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JVGH
De kleedkamers en de technische ruimten van JVGH 
zijn volledig verouderd. De kantine is uit haar voegen 
gebarsten. Wij engageren ons om de club actief te 
ondersteunen met een nieuwbouw en een kunstgrasveld. 
Wij steunen de ambitie van de club om verder te groeien. 

EEN NIEUW JEUGDHUIS MET 
POLYVALENTE FEESTZAAL
Jeugdhuis XL is verouderd en 
niet aangepast aan de moderne 
noden. Het ligt ook niet ideaal in 
het centrum van Herk. Aangezien 
onze gemeente nood hee�  aan 
een grote en moderne feest- en 
fui� ocatie pleiten we ervoor 
om een nieuw jeugdhuis te 
combineren met een polyvalente 
feestzaal voor jong en oud. 



SKATEPARK
We leerden uit onze rondvraag dat er te 
weinig ontspanningsmogelijkheden zijn 
voor de 12- tot 15-jarigen. We willen 
investeren in een skatepark op een goed 
bereikbare locatie waar er voldoende 
sociale controle is om de veiligheid te 
garanderen. 

UITBOUW SPORTTERREIN AAN HERCULES
In de nabijheid van het sportterrein Hercules is er 
ruimte voor een multifunctioneel buitenterrein, 
twee beachterreinen (beachvolleybal, -handbal en 
-voetbal) en een kinderspeelruimte. We bereikten 
hierover een akkoord in het schepencollege. 

HONDENLOSLOOPWEIDE
De N-VA wil overgaan tot de inrichting 
van een hondenlosloopzone nabij Herk 
centrum. Met de juiste afspraken kan 
deze ruimte uitgroeien tot een sociaal 
verzamelpunt voor mens en dier. 



Tim Raskin · plaats 17
Katrien Vanerum · plaats 9
Michel Laenen · plaats 3
Nele Verstrepen · plaats 4
Danny Jamers · plaats 23
Aurora Gijbels · plaats 18



 WARM

• We breiden het bestaande seniorenloket uit 
met een meldpunt voor eenzaamheid en 
sociaal isolement.

• Ons beleid van activering en intensieve 
begeleiding van leefl oners zetten we verder.

• In samenwerking met de scholen starten we 
met huiswerkbegeleiding voor kwetsbare 
kinderen.

• We pleiten voor meer inspraak voor de 
verschillende adviesraden.

• We ondersteunen de werking van Sint 
Vincentius (voedselpakketten) en de 
Win-Win-Winkel.

• We maken vrijwilligerswerk toegankelijk en 
laagdrempelig en stimuleren inwoners om
zich hiervoor in te zetten. 

• Ons beleid van ondersteuning van 
mantelzorgers zetten we verder. Mantelzorg 
verdient een positief en warm verhaal.

• We richten een noodwoning op voor inwoners 
die tijdelijk niet in hun woning kunnen wegens 
een brand, een uithuiszetting of omdat hun 
woonst onbewoonbaar werd verklaard. Dit kan 
in samenwerking met andere gemeenten. 

• We voorzien voldoende aangename zitbanken, 
ook in de deelgemeenten. 

PROGRAMMAPUNTEN



SPORT EN VRIJE TIJD
PROGRAMMAPUNTEN

• Het Jeugdvoetbal Groot Herk (JVGH) 
ondersteunen we actief met een nieuwbouw 
en met de aanleg van een kunstgrasveld. Ook 
de jeugdspelers van Schakkebroek verdienen 
de nodige aandacht. 

• In de nabijheid van het sportterrein Hercules 
is er ruimte voor een mulifunctioneel 
buitenterrein, twee beachterreinen 
(beachvolleybal, -handbal en -voetbal) en een 
kinderspeelruimte. We bereikten hierover 
een akkoord in het schepencollege. 

• We zijn trots op Rock Herk. Het festival zet 
Herk-de-Stad op de kaart. We staan achter 
een verdere gemeentelijke ondersteuning.

• We behouden de boomgaard De Donckgaerd 
en maken er een mooie, groene en recreatieve 
plaats van.

• We willen investeren in een skatepark op een 
goed bereikbare locatie waar er voldoende 
sociale controle is om de veiligheid te 
garanderen. 

• We willen overgaan tot de inrichting van een 
hondenlosloopweide nabij Herk centrum. 

• Via bestaande subsidies zetten we 
verenigingen aan om kansengroepen te 
betrekken bij hun activiteiten.

• We realiseren een Finse Piste in het pas 
aangekochte bos in Schulen. 



 JEUGD

N-VA wil stevig inzetten op jeugdbeleid en Herk-de-
Stad aantrekkelijker maken voor jongeren.

• We zorgen voor een veilige en goed bereikbare 
ontmoetingsplek voor jongeren. We doen dit 
liefst in overleg met de jongeren zelf.

• Het bestuur en de stadsdiensten moeten in 
hun beleid een jongerenrefl ex hebben en dus 
rekening houden met de mening van jongeren 
in alle beleidsdomeinen.

• We hebben bloeiende jeugdbewegingen en 
jeugdwerk. Ze kunnen rekenen op materiële 
en fi nanciële ondersteuning.

• Onze gemeente heeft nood aan een grote en 
moderne feest- en fuifl ocatie. We pleiten er 
daarom voor om een nieuw jeugdhuis te 
combineren met een polyvalente feestzaal 
voor jong en oud.

• We willen werk maken van een fi jne speeltuin 
voor kinderen in Berbroek en Donk.

PROGRAMMAPUNTEN





voor Herk-de-Stad
Positief en met ambitie

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

www.facebook.com/nvahds

twitter.com/NVA_Herk

instagram.com/nvahds




GROSEMANS KAROLIEN
GUYPEN LO
LAENEN MICHEL
VERSTREPEN NELE
CLAES KRISTOF
SAMPERMANS KRISTINA
WYNANTS HEIDI
VANDINGENEN GLEN
VANERUM KATRIEN
UTEN ERICA
SMEETS NIKO
VANTILT LIESJE
VAN HEUVERSWYN KATHLEEN
VANSCHOONBEEK TINE
LEEMANS TOON
VANDERGEETEN SABRINA
RASKIN TIM
GIJBELS AURORA
LAMBRECHTS BJÖRN
BERDEN WIM
VANHEES RUDO
FRANSSEN JOHNY
JAMERS DANNY
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LIJST 2Herk-de-Stad: 
onze kandidaten

STEMTIP
U stemt altijd geldig als u op slechts één lijst stemt. 
Geef gerust een voorkeurstem aan alle kandidaten van 
de N-VA NIEUW-lijst. Het is voor elk van hen een geldige stem. 
Dank voor uw vertrouwen en uw steun, ook in het verleden!
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