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01.Hou je agenda
        alvast � ij 

Een bezoekje brengen aan het Vlaams Parlement? 
Wil jij graag samen met je vereniging een bezoekje brengen 
aan het Vlaams Parlement? Dat kan! Volksvertegenwoordiger 
Karolien Grosemans neemt je op sleeptouw en gee�  een 
woordje uitleg over de politieke werking van het parlement. 
Je kan er ook genieten van moderne architectuur en een 
uitgebreide kunstcollectie.

Een rondleiding is gratis en kan op elke weekdag, behalve op 
zondag. 
Interesse? Stuur een mailtje naar nick.vliegen@n-va.be!

                                 nieuwjaarsfee st N-VA nationaal

                                   nieuwjaarsreceptie N-VA Limburg
                                                                      (cc Hasselt)

      nieuwjaarsreceptie Herk-de-Stad - Halen - Lumm en
                                         (GCOC Oosterhof Lumm en)

Oud-gemeentehuis Schulen ten dode opgeschreven
Het schepencollege besliste om het oude gemeentehuis van Schulen te verkopen 
met een vrij bouwprogramma. Concreet houdt dat in dat de koper ermee kan 
doen wat hij wil. Het gebouw mag zelfs volledig afgebroken worden. “Ik vind het 
bijzonder jammer dat een stukje Schulens erfgoed zo goed als zeker zal verdwijnen”, 
zegt fractievoorzitter Karolien Grosemans. “Nochtans waren er heel wat andere 
bestemmingen voor het oud gemeentehuis mogelijk: een museum, jeugdlokalen, een 
hub voor startende ondernemers ... Er zijn zoveel mogelijkheden te bedenken.”
Uit een peiling die wij deden in aanloop naar de lokale verkiezingen in oktober 
2018 bleek dat bijna 70 procent van de Schulenaren het historisch gebouw graag 
wil behouden. 

Een mix van erfgoed en nieuwbouw verhoogt net de charme en de aantrekkelijkheid 
van een gemeente en maakt het aangenamer voor de inwoners om er te wonen.
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Onze mandatarissen                                            Onze nieuwe bestuursploeg

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

Bijna een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is de meerderheid er nog niet in geslaagd een meerjarenplan op 
tafel te leggen. De N-VA zorgt daarom zelf voor constructieve voorstellen om die leegte op te vullen. Op de voorbije 
gemeenteraad lanceerden we een reeks nieuwe initiatieven die stuk voor stuk de unanieme goedkeuring kregen:

Omschakeling 
naar ledverlichting 
in gemeentelijke 
gebouwen

Heel wat gebouwen 
van het gemeentelijke 

patrimonium van Herk-de-Stad 
zijn vandaag nog uitgerust met 
oude tl-buizen. Onder impuls 
van de N-VA komt daar 
nu verandering in en 
wordt geleidelijk alle 
verlichting vervangen 
door ledlampen. “Het 
is aan de stad om het 
goede voorbeeld te geven en zoveel 
mogelijk inspanningen te doen 
voor het klimaat. Bovendien 
is led-verlichting ook veiliger 
en gaat ze langer mee”, aldus 
N-VA-fractievoorzitter Karolien 
Grosemans.

Fietsenstalling in de 
Zoutbrugstraat

Steeds meer 
Herkenaren 
verplaatsen zich 

duurzaam en komen met de � ets 
naar het centrum. Die evolutie 
is erg positief en dat moeten 
we blijven stimuleren. Maar 
dan moeten die mensen ook de 
mogelijkheid krijgen om hun 
� ets vlot, comfortabel en veilig te 
stallen. De lokale middenstand is 

zelf vragende 
partij voor 
een degelijke 
� etsenstalling 
in de omgeving 

van de Zoutbrugstraat. Het is op 
vraag van de ondernemers dat 
we dit punt op de agenda van de 
gemeenteraad zetten. Zo creëren 
we een win-winsituatie voor 
de uitbaters, de klanten en de 
mobiliteit in de omgeving.

Hondenlosloopweide in het Olmenhof

Heel veel Vlaamse gemeenten beschikken 
over minstens één hondenlosloopweide. 
Ook in Herk hebben we 
heel wat hondeneigenaars 

die vragende partij zijn om een plek in 
te richten speciaal voor hun viervoeters. 
Gemeenteraadslid Danny Jamers stelt 
voor om een gedeelte van het Olmenhof daarvoor te 
gebruiken: “Er zijn zones in het Olmenhof waar weinig 
dieren in de natuur leven. Die zijn perfect om een 
hondenweide aan te leggen. Het is alleen nog zaak om te 
bekijken of we het beheersplan van het park Olmenhof, 
dat nog tot 2027 loopt, in die zin kunnen aanpassen”, 
klinkt het. 

Vaste momenten voor graveren � etsen

In Herk-de-Stad hebben we geen vast moment 
waarop � etsen gegraveerd of 
gelabeld kunnen worden. 
Inwoners zijn dus a� ankelijk van 

de buurgemeenten of sporadische acties. Daar 
wil de N-VA graag verandering in brengen 
door regelmatig op vaste momenten een � etsgravering te 
organiseren, hetzij bij de technische dienst, hetzij op het 
politiekantoor. Zo krijgen alle Herkenaren de kans om hun 
� ets beter te beschermen tegen verlies of diefstal. De hele 
gemeenteraad schaarde zich achter het N-VA-voorstel.
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Een UiTPAS is 
een spaarkaart die 

aangescha�  kan worden om punten 
te sparen bij diverse uitstappen en 
daar kortingen en andere voordelen 
voor terug te krijgen. “De toepassing 
van zo’n kaart wordt door de meeste 
deelnemende steden en gemeenten 
breed geïnterpreteerd. Je krijgt 
bijvoorbeeld punten voor een deelname 
aan sportactiviteiten, het bijwonen van 
toneelvoorstellingen of het ontlenen van 
boeken in de bibliotheek”, legt Karolien 
Grosemans uit. De gespaarde punten 
kunnen daarna worden omgeruild 
voor een aantal voordelen zoals 
gadgets en gratis tickets. 



3

www.n-va.be/herk-de-stad    

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

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
lid Verkeerscommissie
Herk centrum
0497 45 86 90

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! 

Ondanks een positief advies vanuit de raad zelf zijn Danny Jamers 
en Johny Franssen niet langer lid van de Seniorenadviesraad (SAR), 
zo besliste de meerderheid. Dat kwam hard aan bij beide heren, 
die ook deel uitmaken van de gemeenteraad. “We hebben een grote 
groep senioren in onze stad en bij de verkiezingen in oktober vorig 
jaar hebben we aan onze kiezers beloofd om ons met hart en ziel in 
te zetten voor hen. Het is daarom erg jammer dat ons die kans nu 
ontnomen wordt. Vooral omdat er vanuit de raad zelf alleen maar 
positieve geluiden kwamen over onze bijdragen”, aldus Jamers en 
Franssen. “Ondanks het feit dat we nu geen deel meer uitmaken van 
de adviesraad, blijven we uiteraard wel het aanspreekpunt voor onze 
senioren.”

Nieuwe deontologische code zet deur op kier voor vriendjespolitiek
Op de voorbije gemeenteraad werd er gestemd over de nieuwe deontologische code van Herk-de-Stad. Dat is een 
document dat de waarden en normen voor correct en degelijk gedrag van mandatarissen vastlegt. “Wij kunnen die tekst 
niet goedkeuren”, aldus N-VA-fractievoorzitter Karolien Grosemans, “er werden door de meerderheid passages weggelaten 
waardoor de deur naar vriendjespolitiek en zelfs corruptie op een kier wordt gezet. Daarmee gaan wij uiteraard niet akkoord.”

Het grootste bezwaar van de N-VA is dat er bepaalde artikels werden weggelaten die het dienstbetoon van mandatarissen 
aan de burger regelen. De meerderheid lacht dit weg door te zeggen dat politici de burgers dan helemaal niet meer zouden 
mogen helpen. “Niets is minder waar,” verklaart Grosemans, “maar het is van het grootste belang dat we op een correcte 
manier de Herkenaar kunnen bijstaan, zonder daarbij gebruik te maken van twee maten en twee gewichten. Het is net datgene 
wat door een deontologische code geregeld moet worden. Wij zullen de code nooit goedkeuren, zolang er daarover geen passage 
wordt opgenomen.”

Danny Jamers en Johny Franssen niet langer lid van Senioren-
adviesraad

Maak jij al gebruik van                     ?
Op initiatief van voormalig minister van Veiligheid Jan Jambon werd 
BE-Alert in het leven geroepen. Het is een alarmeringssysteem waarmee 
de overheid u rechtstreeks kan verwittigen wanneer er zich in de 
buurt een noodsituatie voordoet die persoonlijke impact kan hebben. 
Die informatie wordt verstuurd door een burgemeester, gouverneur 
of minister en komt rechtstreeks aan op uw gsm of in uw mailbox. 
Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen 
krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het sluiten van ramen en deuren 
bij een grote brand.

Inschrijven kan heel makkelijk via www.be-alert.be.

Maak jij al gebruik van                     ?



Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper ullamcorper 
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50
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De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

BBB t D WW itt N VAVAV

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...

is
Samenwerken met
betekent


