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V.U. Sarah Smulders 
Lindeboomstraat 76, 3540 Herk-de-Stad

Hoeveel vluchtelingen vangt Herk-de-Stad op?
Het OCMW heeft één LOI (Lokaal OpvangInitiatief) met plaats voor acht alleenstaande 
mannen. Er waren de laatste jaren steeds één à twee plaatsen ingenomen, maar sinds begin 
augustus is ons LOI 100% volzet. Het gaat om mensen uit Syrië (4), Iran (1), Rusland (1), 
Eritrea (1) en Gaza (1). Ze blijven in het LOI totdat hun asielaanvraag is goedgekeurd en ze 
erkend zijn als politiek vluchteling. Daarna heeft het OCMW de moeilijke taak om ervoor te 
zorgen dat ze binnen de drie maanden een nieuwe woonst hebben.

Komen er nog extra plaatsen?
Wij willen vluchtelingen menswaardige opvang 
bieden. Als we extra plaatsen zouden creëren, zijn er 
bijkomende middelen nodig. Dat is een verhaal van 
OCMW én gemeente. Beide besturen zitten momenteel 
rond de tafel om te bekijken hoe we vluchtelingen zo 
goed mogelijk kunnen opvangen.

We kunnen er niet meer naast kijken: er is in Europa een vluchtelingencrisis aan 
de gang. Door de onrust, de burgeroorlogen, en de terreur van IS in het Midden-
Oosten, zijn massaal veel mensen op de vlucht. Ons land komt zijn internationale 
verplichtingen na en zal opvang verzekeren voor de vluchtelingen die hier 
toekomen. Ook Herk-de-Stad is solidair.

Vluchtelingen in Herk-de-Stad

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Gelukszoeker

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

Wat krijgen ze?
Elke asielzoeker krijgt ‘bed, bad, brood’. 

Dat laatste komt neer op 60 euro leefgeld 
per week. Verder geven wij in Herk-de-Stad 

in juli en december 150 euro kledinggeld, 
omdat vluchtelingen met weinig tot niets in 

onze gemeente toekomen.

Wat doet het OCMW voor hen?
Het OCMW zet alles op alles om de opvang van vluchtelingen goed te laten verlopen. De sociale dienst, 
de klusjesdienst, de huisvestigingsdienst en de administratie doen op dit moment heel wat extra 
inspanningen: 

•	 dossier	opmaken	en	intakegesprek	afnemen	met	tolk
•	 administratie	in	orde	maken	(inschrijving	bij	de	dienst	bevolking,	adres	

doorgeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken, een rekening openen, 
briefwisseling, …)

•	 zorgen	voor	een	advocaat	die	hen	begeleidt	tijdens	hun	asielprocedure
•	 opstarten	van	een	inburgeringscursus	in	Hasselt
•	 helpen	inhuizen	en	onze	regels	en	gewoontes	uitleggen	(boodschappen	

doen, poetsen, vuilnis sorteren, samenleven met anderen, werking van het 
openbaar vervoer …)

•	 meegaan	naar	medische	afspraken,	hulp	bieden	of	doorverwijzen	bij	
individuele of psychologische noden

•	 activeren	op	de	arbeidsmarkt
•	 evaluatierapporten	schrijven	voor	Fedasil

Karolien Grosemans, OCMW-voorzitter

Hoeveel vluchtelingen vangt Herk-de-Stad op?
Het OCMW heeft één LOI (Lokaal OpvangInitiatief) met plaats voor acht alleenstaande 
mannen. Er waren de laatste jaren steeds één à twee plaatsen ingenomen, maar sinds begin 
augustus is ons LOI 100% volzet. Het gaat om mensen uit Syrië (4), Iran (1), Rusland (1), 
Eritrea (1) en Gaza (1). Ze blijven in het LOI totdat hun asielaanvraag is goedgekeurd en ze 
erkend zijn als politiek vluchteling. Daarna heeft het OCMW de moeilijke taak om ervoor te 
zorgen dat ze binnen de drie maanden een nieuwe woonst hebben.

Oosten, zijn massaal veel mensen op de vlucht. Ons land komt zijn internationale 
verplichtingen na en zal opvang verzekeren voor de vluchtelingen die hier 
toekomen. Ook Herk-de-Stad is solidair.
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Karolien Grosemans
OCMW-voorzitter
Schepen van Sociale 
Zaken 
0474 78 16 81

Lo Guypen
Schepen van 
Cultuur, Communi-
catie, Ontwikke-
lings-samenwerking 
en Onderwijs
0476 54 02 47

Wim Berden
Schepen van Jeugd, 
Leefmilieu, Duur-
zaamheid en 
Financiën
0472 52 11 75

Michel Laenen
Voorzitter van de 
gemeenteraad
Politieraadslid
0497 45 86 90

Kristof Claes
Fractieleider
Gemeenteraadslid
0472 24 45 63 

Niko Smeets
Gemeenteraadslid
0474 74 01 16

Björn Lambrechts
Gemeenteraadslid
0474 59 15 90

Noëlla Lowet
Gemeenteraadslid
0476 30 19 57
  
  
  
  

Marina Franssens
OCMW-raadslid
0495 60 07 10

Erica Uten
OCMW-raadslid
0486 51 67 07

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 november 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.

De oplossing van onze 
wedstrijd van vorige

 keer was: de inleverbus 
van de bibliotheek. 

Onze geschenkmand 
met fruit van bij ons ging 

naar J. Bogaerts uit 
Schakkebroek.

Verjonging
 
Hugo Spooren en Laurens Appeltans nemen afscheid van de gemeenteraad. Dat betekent voor N-VA NIEUW 
enkele veranderingen, maar ook een verjonging van onze ploeg.

Op de raad van 14 september legde Björn Lambrechts (28) zijn eed af 
als opvolger van Hugo Spooren. Björn woont in Berbroek en werkt als 
elektrisch inspecteur bij een keuringsbedrijf. Noëlla Lowet (56) volgt 
Laurens op en legde haar eed af op 12 oktober. Noella woonde 55 jaar 
lang in Donk, maar verhuisde onlangs naar Schulen. Ze is instructeur 
Nederlands aan anderstaligen en zit in de raden van bestuur van de bib 
en Toerisme Herk-de-Stad.

Michel Laenen (39) wordt voorzitter van de gemeenteraad en Kristof 
Claes (46) zal de fractie leiden. Kristof woont met zijn vrouw Nadia en 
hun twee zonen in Schakkebroek. Kristof werkte lange tijd als arbeider 
bij Ford en is nu zaakvoerder van een firma in dak- en isolatiewerken. Hugo en Laurens, dankjewel 

voor jullie  jarenlange inzet! 
Hugo en Laurens, dankjewel 

Nieuwe politiezone 
Limburg Regio Hoofdstad

Vanaf 1 januari 2016 zal Herk-de-Stad deel uitmaken van 
een nieuwe politiezone met de naam Politiezone Limburg 
Regio Hoofdstad. De politieraden van politiezones West-
Limburg en HaZoDi hebben officieel groen licht gegeven 
voor een fusie.

De politiezone West-Limburg ontstond op 1 januari 2002. 
Deze zone was een samenvoeging van de rijkswachtbrigade 
van Herk-de-Stad en de politiediensten van de steden Herk-
de-Stad, Halen en Lummen. Met circa 70 personeelsleden 
was het een vrij kleine zone onder leiding van korpschef 
Grootaers.

Door het uitgebreide politiestatuut, de toename van de 
politietaken en de veranderde maatschappelijk realiteit werd 
het helaas financieel onhoudbaar om de basispolitiezorg 
op een degelijke wijze te kunnen blijven waarborgen. 
Daarom besloot West-Limburg op zoek te gaan naar een 
fusiepartner. Na gesprekken met verschillende zones bleek 
de keuze voor HaZoDi (Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek) de 
meest voordelige. Politiezone Limburg Regio Hoofdstad is 
de derde gefuseerde politiezone in Limburg.

De kleinere gemeentes zoals Herk-de-Stad zullen na de 
fusie helaas minder vertegenwoordigers hebben in de 
politieraad. N-VA NIEUW behoudt één vertegenwoordiger, 
Michel Laenen, die deze taak met ijver zal verder zetten.
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Hoelang woon je al in Herk-de-Stad?
Ik ben een geboren en getogen Herkenaar. Vanuit de Amandinaweg trok ik naar Zelem en Sint-
Truiden, maar in 2006 keerde ik met mijn gezin terug naar mijn geboortestad. Ik heb een zoon 
van 11 en een dochter van 8 die beiden voetbal spelen bij de Jeugd van Groot Herk in Schulen. 
Ik probeer me dan ook zoveel mogelijk in te zetten voor de club door op zoek te gaan naar 
sponsors, afgevaardigde te zijn en hier een daar een handje te helpen. Ik heb geleerd dat verenigingen 
grotendeels draaien op de hulp van vrijwilligers en heb dan ook veel respect voor iedereen die zich 
elke dag opnieuw belangeloos inzet voor verenigingen. Dankzij mijn vrijwilligerswerk ontmoet ik 
ook veel Herkenaren en hoor ik wat er leeft bij hen.

Waarom doe je aan politiek?
Politiek is een microbe die me al in de middelbare school gebeten heeft. Ik zet me graag in voor de 
mensen en heb hierbij ook mijn eigen visie. 

Welke thema’s vind je belangrijk? 
Veiligheid is voor mij een heel belangrijk thema. Vanuit de verkeerscommissie en vanuit de 
politieraad probeer ik dan ook mee te werken aan een veiliger Herk-de-Stad. Ik vraag vooral aandacht 
voor goede voet- en fietspaden voor onze schoolgaande kinderen. Verder vind ik het belangrijk 
dat iedere Herkenaar zich goed voelt in onze gemeente, ook de mensen met een beperking. In het 
verleden heb ik daarom al extra controle gevraagd op de parkeerplaatsen voor mensen met een 
beperking, met succes.

Wat is je favoriete plek in Herk-de-Stad? 
Onze gemeente heeft vele mooie plekjes … Als ik echt moet kiezen, dan kies ik de plek waar ik nu 
woon: de Endepoelstraat is een leuke, vriendelijke buurt om te wonen. Ik wil hier nooit meer weg!

Bestuurslid 
in de kijker

Michel Laenen, 
de nieuwe voorzitter 

 van de gemeenteraad

Leeftijd: 39
Woonplaats: Herk-de-Stad
Werk: machineoperator in een drukkerij
Hobby’s: voetbal van de kinderen, lopen, mountainbike
Lievelingsfilm of -genre: Braveheart
Laatste boek dat je gelezen hebt: Het beleg van Nick Brown
Favoriete gerecht: een goede barbecue sla ik nooit af

DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging 
van Ontploffingstuigen van het leger, komt overal 
te lande in actie wanneer er munitie uit de Eerste 
of Tweede Wereldoorlog wordt gevonden. Zo ook 
in Herk-de-Stad.

Sinds 2010 deed de 
politie al acht keer 
beroep op de hulp van 

DOVO nadat iemand in onze gemeente op een 
bom of ander oorlogstuig was gestoten. Topjaar 
was 2012, met maar liefst vier meldingen.

Wie oude munitie vindt, mag die zeker niet 
aanraken of verplaatsen. Vertrouwt u de vondst in 
uw veld of moestuin niet? Blijf dan vooral rustig 
en contacteer zo snel mogelijk de politie. DOVO 
doet de rest.

Herkse c i j fers en weet jes:  Bommen en Granaten
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