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Sociale woningen in Herk-de-Stad: grote stap voorwaarts. Lees meer op pagina 3

N-VA NIEUW wenst alle    
  Herkenaren een warm
Iedereen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie 

15 januari 2017 van 10.30 tot 13.00 uur

GCOC Oosterhof Lummen
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

In aanwezigheid van minister Steven Vandeput en 
volksvertegenwoordiger Zuhal Demir 

Herk boven in het Brusselse 
Als N-VA-coördinator in de commissie Sociale Zaken houdt federaal parlementslid Jan Spooren zich bezig met sociale zeker-
heidsdossiers zoals pensioenen en langdurig zieken. Wisten jullie dat zijn politieke carrière eigenlijk in Herk-de-Stad begon? Jan 
is een geboren en getogen Herkenaar die al op 25-jarige lee� ijd schepen werd in onze gemeente. Collega Karolien Grosemans 
blikt samen met hem terug. 

In 1995 was je de jongste schepen van Vlaanderen hier in 
Herk-de-Stad. Geen makkelijke opdracht… 

Nee, helemaal niet. Gelukkig kreeg ik regelmatig handige tips 
van mijn vader Hugo, die zelf nog tot juni 2015 gemeenteraads-
lid was voor N-VA NIEUW. Ook heb ik in mijn laatste jaar 
rechten veel opgestoken als vrijwillig medewerker van toenma-
lig Volksunie-boegbeeld en senator Laurens Appeltans. Na de 
verkiezingen van 1994 werd ik vanuit het niets schepen van 
cultuur, jeugd, onderwijs en informatie. Een hele boterham die 
niet altijd even soepel verteerde. Helaas moest ik al na twee 
jaar met pijn in het hart mijn politieke activiteiten in Herk-
de-Stad stopzetten omwille van mijn job als internationaal 
consultant in de sociale sector. Ook ben ik na mijn huwelijk 
naar Tervuren verhuisd, waar ik nu burgemeester ben. 

Wat is je het meest bijgebleven uit je politieke carrière in Herk-de-Stad? 

De beste herinnering was het respect tussen de politici. Er was bijvoorbeeld de ongeschreven regel dat gekibbel tijdens het sche-
pencollege moest kunnen,  zolang dit vlak na de vergadering tussen pot en pint maar werd bijgelegd in Taverne Olmenhof. Mijn 
verwezenlijking waar ik het meest trots op ben, is de uitbouw van de werking van het cultureel centrum De Markthallen dat toen 
pas was gebouwd. Als ik de waaier aan activiteiten zie die hier tot op vandaag georganiseerd worden, gee�  me dat nog altijd vol-
doening.  
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Johny Franssen, voorzitter
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De vorige opgave van onze wedstrijd 
‘Herk in Beeld’ toonde de voorgevel 

van de oude parochiezaal in Schulen. 
De winnaar van onze geschenkmand 
van de Wereldwinkel is Ria Corthouts 

uit Herk centrum.

We trokken erop uit om een stukje Herk-de-Stad vast te 
leggen op foto. Weet jij waar deze foto werd genomen? 
Stuur je antwoord vóór 31 januari 2017 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.

Hou de stoep sneeuwvrij

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter is in aantocht. Misschien vinden 
we onze Herkse straten en pleinen binnenkort onder een wit laagje terug. Helaas 
gaat dit vaak gepaard met een aantal slippartijen. Extra voorzichtig zijn, is de 
boodschap. Als er sneeuw valt, doet onze technische dienst er alles aan om de 
gemeentelijke wegen en � etspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Maar ook u kan 
een handje toesteken. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, kan u 
uw stoep regelmatig sneeuwvrij maken en zo mogelijke voorbijgangers blauwe 
plekken besparen. U bent immers verantwoordelijk voor het voetpad voor uw 
deur.  

Dienstencentrum
blaast 
15 kaarsjes uit!
Al 15 jaar is De Cirkel een mooie ontmoetingsplek. Herkenaren 
kunnen er terecht voor een gezellige babbel of een ontspannend 
spelletje kaart. Maar het dienstencentrum is meer. Het 
organiseert uitstapjes, kooklessen, workshops, dans- en 
muzieknamiddagen, gastsprekers... Dankzij hun organisatie 
van de Minder Mobiele Centrale geraken Herkenaren zonder 
vervoer toch op hun bestemming. De Cirkel verwijst Herkenaren 
ook door naar het Sociaal Huis. Via deze samenwerking biedt het 
dienstencentrum hulp bij het dagelijkse leven.

Op 7 november was er een heus feest om deze verjaardag te 
vieren. De vergaderzaal en de cafetaria kregen moderne tafels 
en stoelen. De Cirkel onthulde eveneens een nieuw fris logo. 
Karolien Grosemans, schepen Sociale Zaken: “Al 15 jaar zet 
het personeel van De Cirkel zich in voor de Herkenaar en in het 
bijzonder voor de Herkse senioren, mensen met een beperking 
en mensen met minder welzijnskansen. Pro� ciat! Op naar de 
volgende 15 jaar!”

Heb je vragen over de werking of het programma van 
N-VA NIEUW? 

Contacteer dan onze voorzitter Johny Franssen. 
Hij staat je graag te woord! Gsm 0496/87 63 77
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 Jaar Beoordeling beleid door Wonen Vlaanderen Aantal woningen

 2007-2012 Categorie 2B: Onvoldoende inspanningen 124

 2013 Categorie 2A: Er is een plan van aanpak 131

 2014 Categorie 2: Uitvoering van maatregelen 152

 2015 Categorie 1: Gemeente zit op schema 157
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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! 

Het aantal sociale huurwoningen steeg met N-VA NIEUW 
in het bestuur met meer dan een kwart: van 124 naar 157. 
“Eind 2012 hinkte Herk-de-Stad serieus achterop voor wat 
betre�  de bouw van sociale woningen. Wonen Vlaanderen gaf 
onze gemeente slechte punten hiervoor. Een pijnlijke zaak die 
voortvloeit uit een gebrek aan inspanningen uit het verleden”, 
zo vertelt OCMW-voorzitter Karolien Grosemans. 

Vandaag zitten we voor Wonen Vlaanderen goed op schema. 
Wat deden we om de situatie te verbeteren? “Eigenlijk twee 
belangrijke zaken: het aantal leegstaande woningen werd 
in kaart gebracht en er werd een leegstandsreglement aan-
genomen dat langdurige leegstand beboet. Hierdoor steeg 
het aanbod op de woningmarkt. En ten tweede gingen we 
een samenwerking aan met het Sociaal Verhuurkantoor 
Land van Loon. Dit verhuurkantoor maakt het voor eigenaren 
makkelijker om sociaal te verhuren. Die aanpak werpt nu 
vruchten af. Op korte termijn werden zo al 14 woningen 
verhuurd.”

Maar het werk is zeker nog niet af. Het Vlaams woonbeleid 
vraagt Herk-de-Stad om nog 50 extra woningen te voorzien 
tegen 2025. Deze doelstelling is zeker haalbaar. Er zijn nog 
initiatieven lopende: het Vlaams Woningfonds en de Kanton-
nale Bouwmaatschappij Beringen ontwikkelen kleinschalige 
projecten in de deelgemeenten. Het sociaal verhuurkantoor 
contacteert eigenaars van huizen op basis van de leegstandslijst. 

Karolien Grosemans: “Herk-de-Stad zit op schema wat sociale 
woningen betre� . We werkten een grote achterstand weg. 
De volgende jaren zorgen we nog voor een groter aanbod. 
We waken er wel over dat dit op een evenwichtige manier 
gebeurt.”

Karolien Grosemans, OCMW-voorzitter

Sociale woningen Herk-de-Stad: een grote stap voorwaarts

Vorig beleid Huidig beleid
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


