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

Karolien Grosemans erfde aan het begin van deze bestuursperiode een duur OCMW.

“Toen we naar gelijkaardige gemeenten keken, bleek ons OCMW aanzienlijk duurder, zoals 
onderstaande grafiek toont. Dit terwijl Herk-de-Stad op sociaaleconomisch vlak goede cijfers 
kan voorleggen. Er is weinig kinderarmoede, een lage werkloosheidsgraad, een goed gemiddeld 
gezinsinkomen en er zijn bovendien ook weinig leefloners.”

Het OCMW van Herk-de-Stad nam in het verleden taken op zich die het eigenlijk niet  
moest uitvoeren en die ook zwaar verlieslatend waren. Die taken werden, met een deel van het 
personeel, overgeheveld naar de privésector. Het OCMW kost nu bijna 300.000 euro per jaar 
minder dan bij het vorige bestuur.

”Vandaag de dag  krijgt onze echte doelgroep voorrang. Onze sociale dienst, de thuiszorgdiensten 
en de dienst huisvesting komen op de eerste plaats. En iedereen die dat nodig heeft wordt  
geholpen. Zonder wachtlijst. Alles in functie van gerechtvaardigde noden van de Herkenaren.

Maar we investeren ook. We zijn volop bezig met de renovatie van de seniorenwoningen,  
we huisvesten de Sint-Vincentiusvereniging, die met vrijwilligers zorgt voor voedselpakketten,  
we staan mantelzorgers bij en we werken op dit moment verschillende sociale projecten uit in 
samenwerking met Herkse partners. We vangen ook een aantal vluchtelingen op en ondersteunen 
met een pas aangestelde activeringscoach hun 
inburgering. Om aan de vraag van sociale 
huurwoningen te voldoen vonden we een partner 
in Het Land van Loon, een sociaal verhuur-
kantoor. Op korte tijd werden al twaalf nieuwe 
sociale huurwoningen gecreëerd. Verschillende 
nieuwe dossiers zijn in onderhandeling.”

Samenwerking en gezond verstand gaan hand 
in hand.

Karolien Grosemans
 OCMW-voorzitter

Na een studiejaar (2013) drukt de N-VA haar stempel op het beleid.
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In Herk-de-Stad liggen heel wat zogenaamde 
‘trage wegen’. Dan hebben we het over 
wegen of paden die bestemd zijn voor niet-
gemotoriseerd verkeer zoals bijvoorbeeld 
veldwegen, kerkpaadjes en bospaden. Veel 
van deze trage wegen zijn in de loop der jaren 
verdwenen of in onbruik geraakt. 

Schepen van Duurzaamheid Wim Berden 
verduidelijkt: “Vooral de generatie van mijn 
grootouders weet uit eigen ervaring nog 
veel van deze paden liggen. Dat zijn de vele 
‘doorsteekjes’ die men vroeger nam om naar 
de school, de kerk of de lokale buurtwinkel te 
gaan. Of natuurlijk ook gewoon om gezellig een 
drupje te gaan drinken bij de buren. Helaas 
zijn veel van deze oude paden vergeten of door 
de omstandigheden in onbruik geraakt. Dat 
is jammer want fietsen of wandelen via trage 
wegen is veel veiliger, gezonder én beter voor het 
milieu. Het is daarom dat we nu graag opnieuw 
aandacht willen geven aan deze oude paden.”

Het stadsbestuur heeft daarvoor middelen 
voorzien in de meerjarenplanning. Maar 
wie oude paden wilt opwaarderen moet ze 
natuurlijk ook weten liggen en daarvoor is  
een inventarisatie nodig. 

Schepen Berden: “Om aan deze inventarisatie 
te kunnen beginnen hebben we vorig jaar een 
projectaanvraag ingediend bij de provincie. Die 
werd een aantal maanden geleden goedgekeurd 
waardoor we nu 20.000 euro aan subsidies 
kunnen investeren in deze inventarisatie. 
Maar we krijgen daarbij gelukkig ook hulp van 
experten: de vzw Trage Wegen werkt immers 
met ons samen. En omdat vele handen licht 
werk maken doen we momenteel ook een beroep 
op de streekkennis en het enthousiasme van de 
Herkenaren. Momenteel zijn al een vijftiental 
vrijwilligers op de baan om deze inventarisatie 
te helpen realiseren.”

Na afloop zal er met deze inventarisatie aan de 
slag gegaan worden. Het is de bedoeling om 
een aantal nuttige trage wegen een nieuwe kans 
te geven. Daarbij zal er uiteraard ook 
oog zijn voor het draagvlak. 

Herk-de-Stad maakt
eindelijk werk van
trage wegen

Drink kraantjeswater!
Om onze kinderen en jongeren goede en gezonde gewoontes aan te leren 
schonk het gemeentebestuur, onder impuls van onze schepen van Jeugd 
en Leefmilieu Wim Berden, alle 879 leerlingen van de Herkse basisscholen 
een degelijke, hippe en vooral hervulbare drinkbus. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen dagelijks met hun nieuwe drinkbus, 
gevuld met kraantjeswater, naar school trekken. De directies van de 
basisscholen hebben als tegenprestatie een engagementsverklaring 
ondertekend en ze zullen op het daadwerkelijk gebruik van de drinkbussen 
toezien. Er zijn immers zeer goede redenen om ze goed te gebruiken: 
flessenwater is niet alleen veel duurder dan kraantjeswater, het is ook slecht 
voor het milieu. De productie en het transport vereisen veel grondstoffen, 
en de afvalberg aan petflessen groeit aan. Daarnaast is kraantjeswater ook 
gezond. Het wordt op meer dan zestig kwaliteitseisen gecontroleerd en is 
daarmee zowaar het strengst gecontroleerde voedingsmiddel. 

De gemeente geeft het goede voorbeeld!

Ook het gemeente- en OCMW-bestuur en hun personeel doen voortaan 
mee en drinken kraantjeswater! Alle 258 werknemers en bestuursleden 
kregen eveneens een degelijke zelfsluitende drinkbus cadeau. Maar er is 
meer. Wim Berden: “Een aantal diensten hadden al een drinkwatersysteem 
ter beschikking en nu zorgen we ervoor dat iedereen steeds gekoeld 
kraantjeswater ter beschikking heeft. Door de gemeentelijke gebouwen uit te 
rusten met drinkwatersystemen op kraantjeswater draagt de gemeentelijke 
overheid ook haar steentje bij.” 

Interessant detail: door geleidelijk de oude waterkoelers te vervangen zal 
de gemeente op termijn zo’n 4000 euro per jaar besparen. Ook dat is mooi 
meegenomen!  

Cijfer van de maand
Geen 10.000 luchtballonen maar wel 40.000 bloemen gaven de 
voorbije twee maanden extra kleur aan Herk-de-Stad. Omdat bloemen 
letterlijk alles doen opfleuren én goed zijn voor het milieu plantte het 
stadsbestuur 40.000 bloembollen op haar openbaar domein. 

Schepen van Leefmilieu en 
Duurzaamheid Wim Berden: “We 
kozen bewust voor een mengsel met 
een grote diversiteit aan bloemen. 
Het mengsel bestaat uit krokussen, 
chionodoxa, narcissen, puschkinia 
en tulpen. Deze bloeien samen tussen 
februari en april en zijn goed voor de 
biodiversiteit. Bij het openbloeien 
vormen ze immers een belangrijke 
schakel tussen de leefgebieden van 
vlinders, bijen en hommels.” 

Zeker onze bijen kunnen momenteel 
een duwtje in de rug gebruiken omdat 
ze ernstig bedreigd worden. Sommige 
mensen zullen dat misschien op het 
eerste gezicht niet erg vinden maar dan 
vergeten ze wel de belangrijke rol van 

de bij in onze natuur. Zonder bijen zouden bijvoorbeeld de groente –en 
fruitsector ernstig in de problemen komen omdat ze een belangrijke rol 
spelen bij de bestuiving.

Belangrijk detail: de bollen werden gekocht bij een erkende firma die 
deze op een duurzame manier teelt, verpakt en vervoert. Op deze manier  
kozen we voor een zo duurzaam mogelijk verhaal. 

Wim Berden,  
schepen van 
leefmilieu. 
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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! 

Opvang voor vluchtelingen in Herk
Jullie lazen waarschijnlijk in de krant dat de afgelopen weken de vluchtelingenstroom gevoelig afneemt en het aantal 
asielaanvragen daalt. We merken dit ook in onze gemeente. Van onze tien opvangplaatsen zijn er drie al wekenlang 
niet ingevuld. In principe moet Herk-de-Stad nog vijf extra plaatsen voorzien. Als de instroom echter zo laag blijft, wil 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken het aantal opvangplaatsen afbouwen. Ons OCMW heeft wekelijks 
contact met Fedasil en met het kabinet van Theo Francken. Voorlopig wachten we voorzichtig af en gaan we nog niet 
over tot het huren van een bijkomende opvangwoning. 

karolien Grosemans: ”In onze opvangwoning in de Jodestraat gaat onze activeringscoach bijna dagelijks op huisbezoek. 
Hij controleert of iedereen naar de Nederlandse les en de lessen inburgering gaat. Hij maakt hen ook wegwijs in allerhande 
klussen zoals het recycleren van afval of hoe budgetvriendelijk boodschappen doen. Kortom hij leert hen makkelijker hun 
weg te vinden in onze samenleving. Verder moedigt hij de inwoners aan om vrijwilligerswerk te doen. We kunnen dit 
voorlopig nog niet verplichten, maar er zijn er al enkele vluchtelingen uit eigen beweging aan de slag in onze gemeente.”

De oplossing van onze
 wedstrijd van vorige keer:

 de kapel aan de 
seniorenwoningen in de 

Vanarenberglaan,
 in Schulen. Onze 

geschenkmand van de 
Wereldwinkel ging naar 

de Familie Froyen uit 
       Herk-Centrum.

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. Weet u waar deze foto werd genomen? Stuur uw antwoord vóór 1 
augustus naar herk-de-stad@n-va.be (of steek een briefje in de bus in 
de Kerkstraat 74, Schulen) en misschien win jij wel een geschenkmand 
van de Wereldwinkel. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Win je plaats 
op de wei: 
Rock Herk  
15 en 16 juli 
 
Wie zomer zegt, zegt festivals. En 
daar hoort zeker het sympathieke 
Rock Herk bij. We verloten een 
ticket voor dit festival aan wie het 
antwoord weet op de volgende 
wedstrijdvraag. De eerste editie 
van het festival baarde het 
toenmalige stadsbestuur zorgen. 
De burgemeester destijds liet 
het festival enkel toe indien de 
schepen van Cultuur in een 
schriftelijke verklaring de volledige 
verantwoordelijkheid op zich nam. 
Wat hij zonder verpinken deed. 
Wie was deze moedige schepen? 

We ontvangen graag het antwoord 
herk-de-stad@n-va.be. 

Op 10 juli wordt de winnaar  
via onze facebookpagina  
(www.facebook.com/nvahds) 
bekend gemaakt. Veel succes!
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Op 20 mei werd op vraag van de sp.a een extra gemeenteraad bijeengeroepen. Op deze extra gemeenteraad werden 4 punten 
over het woonbeleid in Herk-de-Stad besproken. Geen onbelangrijke vragen, maar ze hadden even goed op de gewone 
maandelijkse gemeenteraad van 9 mei behandeld kunnen worden. 

Michel Laenen (voorzitter gemeenteraad): ”De sp.a kan wettelijk gezien een extra 
gemeenteraad samenroepen. Ze zijn immers met een derde van de raadsleden. Vragen 
om informatie verdienen altijd een antwoord. Ik begrijp echter niet waarom een extra 
raadszitting nodig was. Ik stelde de sp.a voor om de punten te bespreken op de raad van 
9 mei, maar de socialisten wilden absoluut een extra raad.” 

Niko Smeets (gemeenteraadslid): “Mij gaat het niet 
over het feit of over deze punten het debat mag gevoerd 
worden of niet, want natuurlijk moet dat kunnen. 
Wat mij wel verontwaardigt, is de extra onvoorziene 
kost die dit meebrengt voor onze gemeente. Deze 
extra vergadering kostte meer dan 3.000 euro. Dit 
was ongeveer 42 euro per minuut, wat 2.520 euro per 
uur is. Dit is waanzinnig.” 

Als gemeenteraad geven we hier geen goed voorbeeld van hoe we moeten omspringen met 
de schaarse middelen van de gemeente. Zeker niet in een tijd waar extra inspanningen aan 
personeel en bewoners van onze gemeente worden gevraagd om een gezonde gemeente 
te blijven in de toekomst. Die 3.000 euro die nu zal worden uitgegeven kan helaas niet 
gebruikt worden voor andere projecten die wel nuttig zijn. Ik doe een positieve oproep 
om in de toekomst beter na te denken vooraleer onbezonnen een extra dure vergadering samen te roepen. Samen kunnen en 
moeten we het anders doen en wel het goede voorbeeld geven. 

De gemeenteraad geeft best het goede voorbeeld!

Michel Laenen
voorzitter gemeenteraad

Niko Smeets
gemeenteraadslid

In het Guinness Book of Records lezen we dat de steilste straat ter wereld in Nieuw-Zeeland ligt. De 350 meter lange weg heeft 
op het steilste punt een stijgingspercentage van 35%. Maar wat is de steilste straat van Herk-de-Stad? Na wat discussie en 
berekeningen gebogen, over een hoogtekaart, valt de vermoedelijke winnaar uit de bus: de Keibergstraat. 

Hoe straat Het? 

VaNwaar koMt eigeNLijk de NaaM keibergStraat? 
We vroegen het aan een specialist ter zake en hij kwam met twee mogelijke verklaringen: de naam kan afkomstig zijn van een berg bezaaid met keien (letterlijke betekenis) of Keiberg kan een vervorming zijn van Kouwenberg. Koud heeft de betekenis van ‘onbeschut, blootgesteld aan koude noord- en oostenwinden’. Door de gelijkenis tussen ‘kaad’ (koud) en ‘kaai’ (kei) treedt er verwarring op en wordt Kouwenberg veranderd in Keiberg.



Waar komt je interesse voor politiek vandaan?
Als politieman kon ik niet aan politiek doen, enkel discussiëren, wat ik altijd graag gedaan heb. Nu 
ik gepensioneerd ben, is er wel die kans. Wil je iets betekenen in eender welk beleid, op welk niveau 
dan ook, dan moet je er middenin staan. Niet langs de zijlijn.

Waarom koos je voor N-VA NIEUW?
Als ik nog een steentje kan bijdragen aan de voortzetting van de taalstrijd, aan een betere structuur 
van dit land, en aan een beter Herk-de-Stad, zal ik tevreden zijn.

De taalstrijd is immers vandaag de dag nog altijd niet ten einde. Bij de N-VA vind ik echter de wil 
om via een doorgedreven confederale staat een einde aan deze foute beeldvorming van ‘un pays 
francophone’ te maken. Als echte Herkenaar en Vlaming kijk ik dan ook met eerbied en respect 
terug naar al wie onze moedertaal al die tijd is blijven verdedigen. Bovendien stralen de ministers, 
staatssecretarissen en andere mandatarissen van N-VA een kwalitatief en krachtdadig beleid uit, 
waar ik me in kan vinden. Om nog maar te zwijgen van de schitterende N-VA-groep, die Herk-de-
Stad rijk is. 

Wat vind je leuk in Herk-de-Stad?
Als geboren (op de markt!) en getogen Herkenaar vind ik onze kleine provinciestad de mooiste van 
Limburg. Welke andere stad heeft nog de combinatie van het Olmenhof, het Schulensmeer, mooie 
kastelen, de bloesempracht van het voorjaar en de wisselwerking tussen stad en platteland? Wat me 
echter het meest aantrekt, zijn de Herkenaren zelf. Vijf gezellige centra waar iedereen goeiedag zegt 
tegen iedereen, waar vind je dit nog? Als je daarnaast ook nog eens het zinderende culturele leven 
en het actieve verenigingsleven in onze mooie stad bekijkt, ben ik heel fier een Herkenaar te zijn.

Wat zie je nog graag gebeuren in Herk-de-Stad?
De vergelijking klinkt een beetje gek, maar in Rome woonde ik destijds nabij de Campo de Fiori. 
Hier op dit ovaal plein pal in het centrum was vooral de gezelligheid een toonbeeld van hoe ik me 
Herk-de-Stad inbeeld. Overdag is er elke dag markt en ‘s avonds zatten de terrassen en bars volledig 
vol. Ook de kinderen speelden naar hartenlust op deze markt, net zoals vroeger. Daarnaast vind ik 
dat we onze troeven, zoals het Olmenhof, nog beter in de spotlight mogen zetten. Zo zouden nog 
meer Herkenaren hun prachtige park ontdekken. 

Leeftijd: 66 jaar
Woonplaats: Herk Centrum
Werk: gepensioneerd hoofdcommissaris bij de 
Federale Politie
Hobby’s: kleinkunst, cultuur, volleybal (van speler tot 
bestuurslid), (wereld)reizen, talen, Italiaanse wijnen
Lievelingsfilm of -genre: 
Engelse humor (Pink Panther en Monty Python)
Laatste boek dat je gelezen hebt: 
Yvonne Kroonenberg - Het zit op de bank en het zapt
Favoriete gerecht: macaroni met kaassaus en hesp

www.n-va.be/herk-de-stad                                             www.facebook.com/nvahds
twitter.com/NVA_Herk

Lid in de kijker
Danny Jamers



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

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

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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