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V.U. Karolien Grosemans, 
Kerkstraat 74, 3540 Herk-de-Stad

Op 23 februari koos N-VA 
NIEUW een nieuw bestuur. 
Voorzitter Johny Franssen 

en ondervoorzitter Ivo 
Grosemans versterken 

de afdeling voor het eerst. 
Secretaris Chiel Beckers 
en penningmeester Wim 

Vanheusden blijven 
op post. Bestuurslid 

Hendrik-Jan Ombelets 
zal zich bezighouden met 

seniorenwerking.

Onze nieuwe voorzitter Johny Franssen 

Nieuw bestuur 
voor N-VA NIEUW

De meeste Herkenaren zullen mij kennen uit mijn tijd bij de Sint-
Martinusscholen. Vandaag ben ik gepensioneerd en kun je mij regelmatig 
terugvinden op een volleybalwedstrijd of in de mooie natuur die Herk-de-Stad 
nog rijk is.

Ik ben geen volledig nieuw gezicht in de wereld van de politiek. In een ver
verleden (1976) was ik kandidaat voor de Volksunie bij de gemeente-
raadsverkiezingen in Halen. Uit tijdgebrek, wegens mijn engagement bij het 
volleybal, bleef het daar toen bij. Karolien, een oud-collega, vroeg me al in 
2012 om opnieuw politiek actief te worden, maar pas nu vond ik de tijd om de 
stap ook echt te zetten.

Ik wil samen met ondervoorzitter Ivo Grosemans de werking van N-VA NIEUW 
verder verstevigen in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2018. Wij willen 
van Herk-de-Stad ook in de toekomst een mooie, lee�bare en aangename gemeente 
maken. Spreek mij dus gerust aan met vragen over het reilen en zeilen in de Herkse 
politiek.

Tot binnenkort!

De federale regering heeft aan alle gemeenten een extra inspanning gevraagd om 
vluchtelingen op te vangen. Voor Herk-de-Stad betekent dit dat we vanaf mei een 
vijftal nieuwe plaatsen voor vluchtelingen moeten voorzien, bovenop de tien 
plaatsen voor alleenstaande mannen in ons huurhuis in de Jodestraat. Daarom 
zoekt onze dienst Huisvesting momenteel een tweede huurhuis.
 
De opgevangen vluchtelingen (op dit ogenblik uit Syrië, Afghanistan en Irak) 
krijgen wat wettelijk voorzien is: bed, bad, brood en dringende medische hulp. 
Onze sociale dienst heeft de handen vol met de administratie en begeleiding van 
deze mensen. Dat laatste gaat met vallen en opstaan, want de taalbarrière is groot. 
Dat onze maatschappelijk assistenten het desondanks heel goed doen, blijkt uit 
het feit dat het OCMW tot op heden geen enkele klacht ontving over de opvang van 
vluchtelingen.
 
Een van onze personeelsleden wordt vanaf nu ook als ‘activeringscoach’ ingezet: 
hij helpt de vluchtelingen met praktische zaken die voor hen niet vanzelfsprekend 
zijn. Dat gaat van uitleggen, vaak met handen en voeten, hoe te poetsen en te 
winkelen tot ervoor zorgen dat ze naar de inburgeringscursus en naar de 
lessen Nederlands gaan. Enkel op die manier kunnen ze nadien werk vinden en 
zelfstandig gaan wonen. Dat kan in Herk-de-Stad zijn, maar uit ervaring weten we 
dat de meeste erkende vluchtelingen familie of vrienden opzoeken en verhuizen 
naar grotere steden als Hasselt, Antwerpen of Brussel.

Nieuws over de vluchtelingen in Herk

Johny Franssen
voorzitter

Karolien Grosemans, OCMW-voorzitter

Johny Franssen

Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden

NU

in Limburg

63 -50%
nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans
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Waar komt je interesse voor politiek vandaan?
De politiek werd thuis altijd wel opgevolgd. Televisieprogramma’s zoals De Zevende Dag, ZwartWit 
(toen nog op TOPradio) en het journaal stonden thuis altijd op. Dus van jongs af aan volgde ik al 
mee.

Waarom koos je voor N-VA NIEUW?
Toen ik in de eerste keer mocht gaan stemmen, heb ik geprobeerd om nuchter en zonder voor-
oordelen de programma’s van de verschillende partijen naast elkaar te leggen en te kijken waarin 
ik mij het beste kon vinden. Dat was dus de N-VA. Ik ben ook in Hasselt naar een lezing van Jan 
Peumans gaan luisteren. Daar waren ook de plaatselijke bestuursleden van N-VA Herk-de-Stad en 
ze hebben mij uitgenodigd om een keer naar een lokale vergadering te komen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Nu ben ik er nog altijd bij.

Wat vind je leuk in Herk-de-Stad?
De mensen die er wonen. Iedereen kent iedereen en er heerst een aangename sfeer. Herkenaren 
zijn over het algemeen �ijne en gezellige mensen!

Wat zie je nog graag gebeuren in Herk-de-Stad?
Ik droom ervan dat Hasselt uitbreidt zodat de grote ring binnen een paar jaar voor mijn deur door 
de Kapelstraat van Berbroek loopt. Dit zou mijn appartement een serieuze meerwaarde geven. 

Wat is je favoriete plek in Herk-de-Stad?
De plaatselijke horecazaken, om af te spreken met vrienden en vriendinnen.

Bestuurslid in de kijker
Björn Lambrechts

Leeftijd: 28 jaar
Woonplaats: geboren en getogen in Schulen, maar nu thuis in Berbroek
Werk: elektrisch inspecteur bij Vinçotte, na de uren aan het werk in café 
Het Bierhof in Spalbeek
Hobby’s: cafévoetbal bij Blauwvoet (de ploeg van Het Bierhof) en squash
Lievelingsfi lm of -genre: Jackie Brown, een misdaad-drama�ilm uit 1997 
onder regie van Quentin Tarantino
Laatste boek dat je gelezen hebt: het AREI (Algemeen Reglement der 
Elektrische Installaties)  en Dilemma van John Grisham
Favoriete gerecht: witloof met hesp in de oven (kwestie van het Vlaams 
te houden)

Karolien Grosemans
OCMW-voorzitter
Schepen van Sociale Zaken 
0474 78 16 81

Lo Guypen
Schepen van Cultuur, Communicatie, 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Onderwijs
0476 54 02 47

Wim Berden
Schepen van Jeugd, 
Leefmilieu, Duurzaamheid 
en Financiën
0472 52 11 75

Michel Laenen
Voorzitter van de 
gemeenteraad
Politieraadslid
0497 45 86 90

Kristof Claes
Fractieleider
Gemeenteraadslid
0472 24 45 63 

Niko Smeets
Gemeenteraadslid
0474 74 01 16

Björn Lambrechts
Gemeenteraadslid
0474 59 15 90

Noëlla Lowet
Gemeenteraadslid
0476 30 19 57 
  

Marina Franssens
OCMW-raadslid
0495 60 07 10

Erica Uten
OCMW-raadslid
0486 51 67 07

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. Voor deze eerste editie van 2016 
leggen we de lat een beetje hoger. Weet u waar deze 
foto werd genomen? Stuur uw antwoord vóór 1 april 
naar herk-de-stad@n-va.be (of steek een brie�je in 
de bus in de Kerkstraat 74, Schulen) en misschien 
win jij wel een geschenkmand van de Wereldwinkel. 
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

De oplossing van onze 
wedstrijd van vorige keer 

was: de wegwijzer naar het 
Schulensmeer op de Neerstraat. 

Onze geschenkmand van de 
Wereldwinkel ging naar de 
familie Menten-Vanhese uit 

Herk centrum.

De plaats waar nu Herk-de-Stad ligt, werd al in de 
Romeinse tijd bewoond. Pas in de 12de eeuw duikt 
er ook een naam op: Harke. Vanaf de 13de eeuw was 
er sprake van Wuestherck. In 1386 kreeg Wuestherck 
stadsrechten van de prinsbisschop van Luik. Het waren 
de Fransen die de stad in 1794 omdoopten tot Herck-
la-Ville, waarop dat in het Nederlands Herk-de-Stad 
werd. Bij het ontstaan van België verloor Herk-de-Stad 
zijn stadsrechten, maar sinds 1985 mogen we opnieuw 
of�icieel van een stad spreken.
 
De woorden Harke, Herck en Herk verwijzen naar de 
gelijknamige rivier die langs het 
centrum van Herk-de-Stad 
stroomt. De naam van de 
rivier gaat waarschijnlijk 
terug op ar(i)ca, het 
Keltische woord voor 
kleine rivier. Bij deze 
weet u meteen hoe 
de Chiro-afdeling van 
Herk-de-Stad, Arika, aan 
haar naam kwam.

Herkse c i j fers en weet jes:
 De stad langs de Herk

Sfeerverslag 
nieuwjaarsreceptie

Op 24 januari klonken wij met minister Jan Jambon 
en de afdelingen van Halen en Lummen op 2016. 

Dank aan alle aanwezigen om er een
 boeiende  middag van te maken!

De Herk en Herk-de-Stad op de Carte des Pays-Bas 
(Fricx, 1712) Bron: www.geopunt.be, februari 2016

De woorden Harke, Herck en Herk verwijzen naar de 
gelijknamige rivier die langs het 
centrum van Herk-de-Stad 
stroomt. De naam van de 
rivier gaat waarschijnlijk 

, het 
Keltische woord voor 
kleine rivier. Bij deze 
weet u meteen hoe 
de Chiro-afdeling van 
Herk-de-Stad, Arika, aan 

De Herk en Herk-de-Stad op de Carte des Pays-Bas 

Straatnaam verklaard: 
de van Willigenlaan
Voor de gemeentefusie van 1976 was Schulen een zelfstandige 
gemeente met eigen burgemeesters. Maar liefst vier van die 
burgemeesters behoorden tot de familie van Willigen. De eerste, 
Jean-Jacques van Willigen (1793-1864), stamde uit een gegoede, tot 
het katholicisme bekeerde familie uit het Nederlandse Ravenstein. 
Hij studeerde rechten in Brussel en belandde via zijn tweede vrouw, 
de erfgename van Kasteel Gasterbos, in Schulen. Hun zoon Eugène 
(1827-1885) was niet alleen burgemeester van Schulen, maar 
schopte het nadien ook tot provincieraadslid en senator. Eugène 
had twee zonen, Henri (1852-1904) en Hubert (1857-1918), die 
elk op hun beurt het Schulens burgemeestersambt op zich namen. 
Henri bleef kinderloos en Hubert kreeg enkel een dochter, waardoor 
de naam van Willigen in Schulen nu enkel nog verder leeft in de 
straatnaam.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden
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nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

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
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