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Politiek op jongerenmaat p. 2 Jeugdvoetbal wil duidelijkheid p. 3

HERK-DE-STAD
Aan alle Herkenaren
De komende zes jaar mag je opnieuw op ons rekenen. Ook vanuit de oppositie zal N-VA Herk zich inzetten voor een veilige 
thuis in een welvarend Herk. We bouwen verder op de fundamenten die we de voorbije zes jaar gelegd hebben. We beloven 
ons stinkende best te doen door constructief, kritisch maar rechtvaardig oppositie te voeren.

1. Voor alle Herkenaren
N-VA Herk-de-Stad wil er zijn voor alle Herkenaren. Elke inwoner van Groot-Herk met een vraag, een 
idee, een voorstel of klacht is van harte welkom bij de mandatarissen en/of bestuursleden van N-VA Herk. 

2. Met alle Herkenaren
Door actief in contact te blijven met buurtbewoners, verenigingen, raden en comités willen 
we voeling houden met de Herkenaar. We willen zichtbaar en aanspreekbaar tussen de 
mensen staan. Door te weten wat er lee�  kunnen we ook die punten op de agenda plaatsen.

3. Vrank en vrij
We werpen een kritische blik op het beleid. We voeren constructief maar 
kritisch oppositie. Zacht waar het kan, hard waar het moet!

4. Herk verder upgraden
We doen concrete en realistische voorstellen om van Herk-de-Stad een nog betere gemeente te maken. 
Investeringen zijn nodig maar we houden de vinger aan de pols opdat Herk een gezonde gemeente is en blij� .

5. Samenwerken loont
Elke partij wil op haar manier het beste voor Herk-de-Stad. Onze gemeente hee�  er dan ook alle 
belang bij dat meerderheid en oppositie op een constructieve manier samenwerken.

6. We trekken de kaart van de transparantie
We informeren iedereen over onze gevoerde oppositie. 



herk-de-stad@n-va.be

2

Karolien Grosemans
Fractievoorzitter 
gemeenteraad
Schulen
0474 78 16 81

Danny Jamers
Gemeenteraadslid
Herk centrum
0474 99 45 61

Johny Franssen
Gemeenteraadslid
Voorzitter
Berbroek
0496 87 63 77

Kristof Claes
Lid bijzonder comité 
sociale dienst
Schakkebroek
0472 24 45 63

Marnik Simons 
Ondervoorzitter
Herk centrum
0495 19 08 81

Katrien Vanerum
Secretaris
Herk centrum
0475 77 76 83

Sabrina Vandergeeten
Penningmeester
Donk
0473 48 31 51

Peter Haest
Communicatie
Herk centrum
0498 10 10 65

Glen Vandingenen
Organisatie
Donk
0476 73 31 17

Heidi Wynants
 Ledenwerving 
Schakkebroek
0496 77 64 31

Aurora Gijbels
Jongerenvoorzitter
Herk centrum
aurora.gijbels@n-va.be

Michel Laenen
Bestuurslid
Herk centrum
0497 45 86 90

Onze mandatarissen                                            Onze nieuwe bestuursploeg

Wat is de nieuwe coalitie van plan?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen waren alle partijen het eens dat er veel werk op de Herkse 
plank ligt. Nu, meer dan vijf maanden later, werd een nieuw bestuur geïnstalleerd en werden de 
bevoegdheden verdeeld. Hoe het beleid van deze nieuwe coalitie er gaat uitzien, is echter nog 
onduidelijk. Een Herks beleidsplan dringt zich op. Om de meerderheid op weg te helpen hee�  
N-VA Herk-de-Stad alvast een uitgewerkt plan klaar. 

DANK JE WEL
Hartelijk dank aan de a� redende mandatarissen Michel Laenen, Björn Lambrechts, Noëlla Lowet (gemeenteraad) en 
Marina Franssen (OCMW-raad). Wij waarderen hun inzet voor de Herkenaar tijdens de voorbije bestuursperiode. 

Politiek op jongerenmaat
Silke Maerivoet: “In oktober gingen heel wat jonge 
Herkenaren voor het eerst stemmen. Voor velen een hele 
ervaring. Ze kregen namelijk de kans om mee te denken over 
hoe Herk-de-Stad er in de toekomst moet uitzien.”

En dat is niet onbelangrijk, vindt ook onze jongerenvoorzitter 
Aurora Gijbels: “Jongeren mogen absoluut niet aan de zijlijn 
blijven staan. Daarom startte N-VA Herk onlangs met een 
eigen jongerenwerking. Jong N-VA Herk-de-Stad wil de 
Herkse jeugd graag laten kennismaken met politiek en samen 
nadenken over jongerenthema’s. Daarnaast zijn we ook een 
aanspreekpunt voor Herkse jongeren met ideeën of klachten 
over hun gemeente. Staat dit verhaal je aan en wil je je graag 

als jongere inzetten binnen Jong N-VA Herk-de-Stad? Stuur 
me dan gerust een privébericht op Facebook of een mail naar 
aurora.gijbels@n-va.be. Graag tot binnenkort!” 

op 2de plaats 
Vlaamse N-VA-lijst Limburg
Op 26 mei trekken we opnieuw naar de stembus voor 
de verkiezingen van het Vlaams, federaal en Europees 
Parlement. Herks gemeenteraadslid en huidig federaal 
parlementslid voor de N-VA, Karolien Grosemans, staat 
op de tweede plaats op de Vlaamse N-VA-lijst in Limburg. 
Zij vormt een tandem met Hasselts burgemeester en 
voormalig minister van Defensie, Steven Vandeput, die 
lijsttrekker voor het Vlaams Parlement is. 

Karolien Grosemans
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Onze mandatarissen                                            Onze nieuwe bestuursploeg Het meest recente nieuws van onze afdeling, onze 
mandatarissen en Herk-de-Stad kan je ook volgen 
via digitale media. Neem zeker eens een kijkje op 
www.n-va.be/herk-de-stad
of vind ons leuk via 
www.facebook.com/nvahds
Volg ons ook op Twitter via @NVA_Herk
Graag tot hit, like of tweet! 

N-VA Herk-de-Stad zamelt 500 
euro in voor de Warmste Week
Net zoals de voorbije jaren steunde de N-VA ook in 2018 Music For Life, de 
solidariteitsactie van Studio Brussel. De Limburgse afdelingen verzamelden 
geld voor RegenbOog vzw, een organisatie die activiteiten en opvang 
organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Ook N-VA Herk-de-Stad zette haar schouders hieronder. Johny Franssen, 
voorzitter N-VA Herk-de-Stad: “We verkochten in onze gemeente leuke, 
warme handschoenen. We kregen heel wat positieve reacties en in totaal 
bracht onze actie 500 euro op. Een bedrag dat we met veel plezier schenken 
aan dit goede doel. Bedankt Herk-de-Stad!”

N i e u w s f l a s h  gemeenteraad 

Camera’s aan Herkules
Veiligheid blij�  een belangrijk thema voor N-VA Herk-de-Stad. De investering in drie vaste camera’s aan sporthal Herkules 
vinden we daarom een goede zaak. Dankzij deze camera’s kunnen we vandalen en sluikstorters ontmoedigen of op heterdaad 
betrappen. Ook verhoogt dit het veiligheidsgevoel rond de sporthal. Enkel de politie is bevoegd om beeldmateriaal te 
verwerken en te bestuderen. Bijhorende verkeersborden geven aan wanneer je de beveiligde camerazone betreedt.

Het postjescircus
In Herk-de-Stad staan in totaal dertien kandidaten genoteerd voor zes plaatsen in het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst, een aparte raad die individuele sociale dossiers bestudeert. De meerderheidspartijen kiezen er bewust voor om 
voortdurend af te wisselen. Dit komen en gaan van raadsleden komt de dossiers niet ten goede. Elk nieuw gezicht moet 
immers van nul starten en zich telkens opnieuw inwerken in de dossiers, de wetgeving en de werking van de diensten. 

Jeugdvoetbal wil duidelijkheid
In verkiezingstijden was elke partij het erover eens: investeren in een nieuwe infrastructuur voor Jeugdvoetbal Groot Herk 
is dringend. Wat blijkt? Ondanks de verkiezingsbelo� es kwam er vanuit het stadsbestuur nog geen duidelijk signaal om 
dit project op gang te trekken. Sterker nog, het masterplan sportsite Schulen zal pas ten vroegste in juni klaar zijn. De 
jeugdspelers, trainers en vrijwilligers van de grootste sportvereniging van Herk verdienen een modern gebouw en een 
kunstgrasveld. Wij laten dit dossier in elk geval niet los. 

Burgerparticipatie
Herkenaren met een voorstel of vraag voor onze politici kunnen dit op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Voortaan 
heb je hiervoor 350 handtekeningen nodig. Vroeger volstond de goedkeuring van 200 inwoners ouder dan 16 jaar. Ook de 
spreektijd werd ingeperkt van vij� ien naar tien minuten. N-VA Herk-de-Stad hecht veel belang aan burgerparticipatie en 
betreurt deze inperking.



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Steven Vandeput | Lijsttrekker
• 52 jaar - Hasselt
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Karolien Grosemans | 2de plaats
• 49 jaar - Herk-de-Stad
• Kamerlid

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Zuhal Demir | Lijsttrekker
• 39 jaar - Genk
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid

Wouter Raskin | 2de plaats
• 47 jaar - Bilzen
• Voormalig Kamerlid
• Schepen

Assita Kanko | 2de plaats

Limburg
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg. 

Limburg


