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Natuurweetje met Rudo Vanhees op p.2 N2 Berbroek wordt veiliger. Lees meer op p.3

Bart De Wever Bart De W
bezoekt bezoekt 
Herk-de-Stad!
Markt 2, 3540 Herk-de-StadMarkt 2, 3540 Herk-k-k de-Stad
18 maart  | 14 uur | CC de markthallen 

IEDEREEN WELKOM!

bdwhds2.pdf   1   27/01/2018   16:12:12

VRAAG VAN DE HERKENAAR
“Mijn zoon hee�  een hoeve gekocht in Donk en 
wil deze graag renoveren. Er zijn waarschijnlijk 
heel wat subsidies en renovatiepremies waar hij een 
beroep op kan doen. Waar kan hij met al zijn vragen 
terecht?”

Lees het antwoord op pagina 3

Herk-de-Stad opent 
seniorenloket
Bijna 21 procent van de Herkenaren behoort tot de groep 
van de 65-plussers. Logisch dat deze doelgroep de nodige 
aandacht verdient. Voor velen onder hen is het niet altijd 
even duidelijk bij wie ze met hun vragen terechtkunnen. 
Vaak moeten ze ook meerdere diensten contacteren voor 
een volledig antwoord. Daarom richt het OCMW, op 
initiatief van Karolien Grosemans, een seniorenloket op.

Het seniorenloket is een duidelijk en laagdrempelig 
informatiepunt waar senioren vragen over 
bijvoorbeeld lokale dienstverlening, sociale voordelen, 
huisvesting, thuiszorg en vrije tijd kunnen stellen. De 
seniorenconsulent zorgt vervolgens zo snel mogelijk 
voor een passend antwoord. Waar nodig zal zij contact 
opnemen met verschillende gemeentelijke diensten of zal 
ze senioren gericht doorverwijzen.

Vanaf 1 februari is het seniorenloket elke 
woensdagvoormiddag van 9 tot 11.30 uur 

beschikbaar in het OCMW/Sociaal Huis in 
de Dokter Vanweddingenlaan 21
 of telefonisch op 013 78 09 62. 
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Rudo Vanhees, N-VA-bestuurslid en natuurgids

Natuurweetjes en ideetjes
Voor de N-VA zijn bijen geen bijzaak! Inderdaad, de bijen 
hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen 
verdween de laatste jaren 40 procent van de bijenkolonies. 
Het belang van bijen als bestuiver van gewassen is nochtans 
immens voor het ecosysteem én voor onze economie. 
Wilde bijen zijn nodig om meer dan 80 procent van alle 
landbouwgewassen te bestuiven.  

Een weetje!
Omdat de wilde bijenpopulatie achteruit gaat door het 
verdwijnen van natuur, nectarplanten, het gebruik van 
pesticiden en ziektes, wil de N-VA in elke deelgemeente een 
bijenhotel installeren. Deze zijn ideaal om bijen en andere 
vliegende insecten een thuis te bieden. Met een bijenhotel 
kunnen we de bijen een echt duwtje in de rug geven. Wilde 
bijen steken trouwens niet. We willen ook de scholen 
betrekken in dit educatieve project.

Een ideetje!
Vele Herkenaren hebben een trouwe viervoeter. Honden 
moeten overal aan de leiband. Maar zij willen ook wel eens 
alleen rennen. Dat kan in onze gemeente nog niet omdat 
er geen hondenlosloopzone is. Onze partij wil daarom een 
plaats zoeken waar honden op een veilige manier kunnen 
stoeien.

Resultaten ‘Zeg je gedacht’ gekend

Sociaal verhuren nog 
aantrekkelijker
De recente belastingverlaging naar zeven procent op 
registratierechten is vanaf dit jaar ook van toepassing 
op woningen die door het Sociaal Verhuurkantoor 
verhuurd worden. Het wordt dus nog interessanter om 
je woning sociaal te verhuren.

Ook lokaal worden initiatieven genomen om het 
sociaal huuraanbod te vergroten. Het OCMW en 
‘Wonen in West-Limburg’ bekijken samen met 
het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon welke 
woningen in aanmerking komen en organiseren 
infoavonden om de voordelen te verduidelijken. 
Deze samenwerking leverde al achttien sociale 
huurwoningen op. 

Voor meer informatie over het huren en verhuren 
van sociale woningen kan u contact opnemen met de 
dienst huisvesting (tel. 013 78 09 54) van het OCMW. 

Gezellige nieuwjaarsreceptie in aanwezigheid van de 
voorzitter van het Vlaamse Parlement Jan Peumans 

en minister van Defensie Steven Vandeput

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

N-VA Herk-de-Stad trok de voorbije maanden met de vragenlijst ‘Zeg je 
gedacht’ door de deelgemeenten Berbroek, Herk Centrum en Donk. Later 
bevragen we nog de inwoners van Schakkebroek en Schulen.

Johny Franssen, voorzitter van N-VA Herk-de-Stad: “Na onze huis-
aan-huisbezoeken organiseren we een Pop-Up Café. Nadien bezorgen 
we per deelgemeente aan alle inwoners een blad met de resultaten van 
onze rondvraag. Zij kunnen met ons lezen dat over een aantal thema’s, 
zoals (verkeers)veiligheid, gezinsvriendelijkheid en gemeentelijke 
dienstverlening, eensgezindheid is. Maar er zijn ook enkele duidelijke 
verschillen tussen de deelgemeenten. Benieuwd naar de resultaten?
Surf dan snel naar onze website www.n-va.be/herk-de-stad.”
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VRAAG VAN DE
HERKENAAR
Waar kan je terecht met je vragen over subsidie en 
renovatiepremies?

Antwoord van onze ombudsman:
Elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur staat 
een adviseur van ‘Wonen in West-Limburg’ in 
ons gemeentehuis voor je klaar om je vragen 
over verbouwen, renoveren, subsidies en premies 
te beantwoorden. Indien je op voorhand een 
afspraak maakt via info@woneninwestlimburg.be 
of telefonisch op 013 38 03 16 kan de woonexpert 
alvast jouw vragen voorbereiden en krijg je sneller 
het gepaste antwoord. 

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!

In de vorige editie zochten we het 
kunstwerk op een bank op het Meester 

Mintenplein. De winnaar van onze 
geschenkmand is de familie Plessers uit 

Herk Centrum. Pro� ciat!

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 12 maart 
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 Wereld-
winkel. De winnaar wordt
persoonlijk verwittigd.

Samen zingen: het Federatiekoor in Herk-de-Stad

Goed nieuws voor de verkeersveiligheid in Herk-de-Stad! 
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt met een 
� etsinvesteringsplan, dat alle � etsinvesteringen voor de 
rest van deze bestuursperiode concreet maakt. Voor Herk-
de-Stad wordt 400 000 euro voorzien om het kruispunt 
van de N2 met de Kapelstraat en de Bosstraat veiliger 
te maken. Er komen verkeerslichten met afslagstroken, 
veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en � etsers én 
vrijliggende bushaltes. 

Michel Laenen, lid van de verkeerscommissie: “We zijn 
enorm tevreden met de plannen voor Berbroek. Elke 
morgen steken heel wat leerlingen en hun ouders dit 
gevaarlijke kruispunt over. Maar het werk is nog niet af. 

Ook de N2-verkeerspunten in Donk en Schulen kunnen en 
worden veiliger.”

N2 in Berbroek wordt veiliger

Zingen is van alle tijden en van alle culturen. Ook in Herk-de-Stad waar elke 
kerkgemeenschap haar eigen koor hee� .

Kristina Sampermans, koorlid Sint-Cecilia Schakkebroek: “Zingen in een koor 
is voor mij de ideale ontspanning. Onze repetities en optredens zijn altijd heel 
gezellig. Toch verouderen onze vijf koren en vermindert het aantal zingende 
leden. Enkele koren zijn hierdoor al in de problemen gekomen.”

Danny Jamers, koorlid Martinuskoor Herk Centrum: “Als oplossing hebben we 
een Federatiekoor in het leven geroepen. Wanneer er in de toekomst nog een koor 
in de problemen komt door een beperkt aantal koorleden of het ontbreken van 
een organist of dirigent, kan er altijd beroep gedaan worden op de andere koren.” 

Wetenschappelijk onderzoek hee�  aangetoond dat mensen die zingen gelukkiger 
zijn. Aarzel dus niet om onze muzikale N-VA-bestuursleden aan te spreken om de 
Herkse koren te versterken.  

Minister Ben Weyts en Michel Laenen

Kristina Sampermans en Danny Jamers



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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