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Sint-Truidersteenweg wordt verkeersveiliger. Lees p.2 Vooruitblik op ons programma: Herkse middenstand op p.3

Leefl oners kansen geven via gemeenschapsdienst
Herk-de-Stad levert al heel wat inspanningen om leef-
loners te activeren. Zo krijgen ze opleidingen en bege-
leiding door een activeringscoach. En dat werpt zijn 
vruchten af. Van de 30 lee� oners zitten er momenteel
17 in een werktraject of volgen een opleiding.

Het OCMW steekt nu nog een tandje bij en start met 
vrijwillige gemeenschapsdienst voor Herkenaren die een 
lee� oon ontvangen en voor wie voltijds werk nog niet 
haalbaar is. Het voorstel kwam van OCMW-voorzitter 
Karolien Grosemans en werd unaniem goedgekeurd. 

Enkele dagen per week de handen uit de mouwen steken, 
haalt mensen uit hun sociaal isolement en gee�  hun zelf-
vertrouwen een boost. Het zorgt voor structuur in hun 
leven. Het is een mogelijkheid om werkervaring op te 
doen en zo de eerste stap in een lange weg naar een job 
op de normale arbeidsmarkt. Vanuit het OCMW zorgen 
we voor een goede omkadering en ondersteuning om dit 
project te doen slagen en nog meer mensen terug rich-
ting arbeidsmarkt te leiden.

Op ons Pop-Up Café · 14 april 
20 uur · Amandinazaal
Kristina Sampermans 
(Schoolstraat): 
“De voorbije weken ging de 
N-VA-ploeg op pad met een 
enquête om te weten te komen 
wat er beter kan in Schakke-
broek. Als afsluiter trakteren 
we op zaterdag 
14 april om 20 uur op je ge-
dacht in ons Pop-Up Café 
in de Amandinazaal.”

Op onze Pastadag · 15 april 
11.30 tot 14 uur · Amandinazaal

Kristof Claes
 (Rode Kruisstraat): 

“Naar jaarlijkse gewoonte kan 
je weer komen smullen van 
ons heerlijk pastabu� et aan 

een democratische prijs. We 
verwelkomen jullie met een 
gratis aperitief. Voor infor-

matie of reservatie kan je me 
contacteren op 0472 24 45 63, 

via kristof.claes@n-va.be of via 
het Facebookevent.” 

N-VA verwelkomt jou in Schakkebroek

VRAAG VAN DE HERKENAAR
“Mag ik in Herk-de-Stad mijn gras op zondag maaien?”

Lees het antwoord op pagina 2



VRAAG VAN DE HERKENAAR
Mag ik in Herk-de-Stad mijn gras op zondag maaien?
Antwoord van onze ombudsman:
Omwille van geluidshinder mag je niet op elk moment van de dag je gras maaien. In Herk-de-Stad mag je je grasmaaier op 
week- en zaterdagen gebruiken tussen 9 en 22 uur. Op zondag en wettelijke feestdagen kan dit enkel voormiddag tussen 10 
en 12 uur. Dat geldt ook voor motorzagen en andere werktuigen die geluidshinder veroorzaken.

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 ’t Schelklokje in de parochiezaal
 van Berbroek. De winnaar van onze geschenkmand is de 

familie Renotte uit Herk Centrum. Pro� ciat!

We trokken erop uit om een stukje 
Herk-de-Stad vast te leggen op foto. 
Weet jij in welke straat deze foto werd 
genomen? Stuur je antwoord vóór 2 mei 
naar herk-de-stad@n-va.be en misschien 
win jij wel een geschenkmand van de 
Wereldwinkel. De winnaar 
wordt persoonlijk verwittigd.

Vanwaar de naam ’t Schel? 
N-VA-bestuurslid Rudo Vanhees bedacht 
de nieuwe naam voor de parochiezaal 
van Berbroek en is dan ook de geknipte 
persoon om dit te verduidelijken: “In 
1569 was er voor het eerst sprake van 
drie klokken in de Berbroekse kerktoren. 
Eén van die drie was een schel, een klein 
metalen klokje met hoge toon dat de start 

van de eucharistieviering 
inleidde.’t Schel stond daarom 
snel synoniem voor het 
samenbrengen van mensen 
om te vieren. De link met de 
parochiezaal is gemaakt.”

Inhaalverbod Sint-Truidersteenweg 
De N716 die Herk-de-Stad met Sint-Truiden verbindt, bleek helaas in het verleden een zwart verkeerspunt. Hoog tijd dat 
de onveilige situatie aangepakt wordt. Daarom werd de zone 50 eerder uitgebreid en zal er nu op een gedeelte een inhaal-
verbod komen. 

Michel Laenen, die in de buurt woont, kaartte de onveilige situatie aan in de verkeerscommissie: “We zijn tevreden dat 
minister Weyts (N-VA) het advies van de gemeente volgt om de Sint-Truidersteenweg 
aan te pakken. Het inhaalverbod komt in de onmiddellijke omgeving van slecht 
zichtbare kruispunten en start net na het kruispunt met de Rummenweg en loopt tot 
na de kruising met de Jodestraat. Na een proefperiode van een jaar bekijken we of 
deze zone eventueel uitgebreid moet worden.” 

Michel Laenen

herk-de-stad@n-va.be
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Natuurweetjes en ideetjes
Door verlinting en ruimtelijke wanorde boet de Vlaming 
in aan lee� aarheid. We moeten daarom kiezen voor een 
duurzaam ruimtegebruik en beter omspringen met waar 
we gebouwen zetten. Zo kunnen we open ruimten zoveel 
mogelijk behouden.

Een weetje!
Er moet meer ingezet worden op kernbebouwing zonder 
dat de lee� aarheid verloren gaat. Een leefgemeenschap 
mag niet verstikt worden door allerlei onveiligheden 
zoals het toenemende verkeer. Vandaar dat het zo 
belangrijk is dat de open ruimten die er nog zijn, ook 
functioneel worden gebruikt: een pleintje, een groene 
bu� erzone, een speeltuin, een park, een boomgaard, 
een bos, een natuurgebied of een groen hoekje. Open 
ruimten, hoe klein of hoe groot ook, zijn belangrijke 
plaatsen waar we kunnen genieten van de rust en de 
gezelligheid. Beleidsmensen hebben de taak en de 
verantwoordelijkheid daar rekening mee te houden, nu 
meer dan ooit!

Een ideetje!
In onze gemeente hebben we nog behoorlijk wat open 
ruimten ter beschikking. Dat is positief! De grootste 
is ons prachtig Schulensbroek met het Schulensmeer. 
Het zijn trekpleisters 
voor mens en dier. 
Dit polderlandschap 
gee�  Herk-de-Stad een 
uitstraling tot ver buiten 
onze gemeentegrenzen! 
Het Europese LIFE 
Deltaproject zal ervoor 
zorgen dat het gebied 
wordt omgevormd tot een 
waar natuurparadijs voor 
iedere bezoeker. Wil je 
een begeleide wandeling 
in één van de grootste 
natuurreservaten van 
Vlaanderen? Dan kan je 
mij contacteren op het 
nummer 0474 52 72 31.

Rudo Vanhees,
 N-VA-bestuurslid en natuurgids

De Gasterbosstraat wordt een 
veilige � etsverbinding tussen 
Herk-de-Stad en Stevoort. Björn 
Lambrechts: "De biggenruggen 
die regelmatig voor gevaarlijke 
valpartijen zorgen, worden ver-
wijderd. De kapotgereden dolo-
mietstroken worden vervangen 
door veilige betonnen � etspaden 
aan beide kanten van de weg. De 
historische kasseibaan blij�  uiter-
aard behouden.”
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Blijf niet aan de zijlijn staan
Als voorzitter ga ik de komende maanden alles in 
het werk stellen zodat N-VA Herk-de-Stad ook nu 
weer mee de lijnen kan uitzetten voor een nieuwe 
bestuursperiode. Ik ben ervan overtuigd dat wij dank-
zij onze fantastische lokale afdeling over alle troeven 
beschikken om deze uitdaging succesvol af te ronden.

Wil je nog meer invloed uitoefenen op de richting 
die Herk-de-Stad volgens jou uit moet gaan? Dat 
kan door lid te worden of door aan te sluiten bij de 
grootste politieke familie van Herk-de-Stad. Je zal 
er een warme en gemotiveerde ploeg aantre� en. 
Discussies op het scherp van de snee, verschillende 
visies over tal van dossiers … Het komt allemaal aan 
bod. Uiteindelijk komen we altijd tot een eensgezind 
besluit. Alleen op deze manier kan een politieke partij 
succesvol zijn.

Staat dit jou aan, kan je je vinden in de krachtlijnen 
van de N-VA en kriebelt het om niet langer aan de 
zij-lijn te staan? Geef me dan een seintje op
0496 87 63 77. 

Graag tot binnenkort!
Meer  aandacht en dynamiek 

voor onze middenstand
✌ Lokale handelaars ondersteunen via o.a. de 

gemeentelijke website en digitale nieuwsbrief.
✌ Zorgen dat leegstaande handelspanden zo snel 

mogelijk weer worden ingevuld.
✌ Meer overleg en samenwerking met het stadsbestuur. 

Een sterk ondernemersloket is nodig. 
✌ Samen met de middenstand de bereikbaarheid en 

parkeermogelijkheden bekijken.
✌ Lokale handelsinitiatieven ontwikkelen en 

ondersteunen. Het budget hiervoor moet omhoog.

Je kan ons ook bereiken
via mail op 
 herk-de-stad@n-va.be
of vind ons leuk via 
  www.facebook.com/nvahds/ 
of tweet naar
 twitter.com/NVA_Herk.

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

Veilig fi etspad in de 
                 Gasterbosstraat

Björn Lambrechts, gemeenteraadslid N-VA



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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:     /     /
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