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

24 januari 2016
10.30 tot 13.00 uur

GC De Rietbron
Sportlaan 4A
3545 Halen

i.s.m. N-VA Halen en N-VA Lummen

Met gastspreker minister Jan Jambon
Jan Jambon (°26 april 1960, Genk) is sinds oktober 2014 federaal vicepremier en 
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Hij woont in Brasschaat, waar hij 
eveneens burgemeester is. Zijn politieke carrière startte in 2007, toen hij als Kamerlid 
werd verkozen en in Brasschaat schepen van Financiën en Lokale Economie werd. 
Voordien werkte Jan Jambon in de bedrijfswereld en was hij actief binnen de Vlaamse 
Volksbeweging.
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                     N-VA NIEUW 
                 wenst alle Herkenaren 
            prettige eindejaarsfeesten!

In dit blad:
•  OCMW van Herk-de-Stad scoort 90 procent
•  Nieuwe look voor het jeugdhuis
•  Subsidies voor het Schulensbroek
•  Wat weet u over Oborniki en Piława Górna?
•  Wie wint deze keer onze fotowedstrijd?



De Vlaamse regering heeft 630.716 euro uitgetrokken voor de 
bescherming en creatie van acht Limburgse natuurprojecten. Het 
Schulensbroek is daar één van en kan rekenen op 132.979 euro subsidies 
voor het herstel van graslanden en wateren. Op die manier moet het 
Schulensbroek een nog aantrekkelijkere plek worden voor bedreigde 
diersoorten als de grote modderkruiper, de kwartelkoning en de grauwe 
klauwier. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de vrijwilligers van 
de Vrienden van het Schulensbroek. Een dankjewel voor hun inzet voor 
dit prachtig stukje natuur!
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Grote modderkruiper
Grauwe klauwierBEN JE DRONKEN?
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Herkse c i j fers  en weet jes
Weet u nog wat de zustersteden van Herk-de-Stad zijn?  We hebben er twee: 
Oborniki en Piława Górna.

De samenwerkingsband met de Poolse stad Oborniki is de oudste en stamt uit 2006, 
al gaat het contact nog verder terug. Oborniki telt meer dan 33.000 inwoners en ligt 
in het noordwesten van Polen. De stad bestond al in de middeleeuwen en wil vandaag 
een modern centrum zijn, met als extra troef haar vele landschappen, bossen en rijke 
�lora en fauna.

Het wapen van Oborniki toont de adelaar, het eeuwenoude symbool van de stad. 

De zusterband tussen Herk-de-Stad en Piława Górna stamt uit 2008. Het stadje van 
bijna 7.000 inwoners in het zuidwesten van Polen heeft een rijke geschiedenis en 
ontwikkelde zich sinds de 18de eeuw tot een van de grootste centra van de Poolse 
steenindustrie. Burgemeester is al drie legislaturen op rij Zusanna Bielawska, de 
schoonzus van onze eigen stadsgenote Jozefa Bielawska. 

Het wapen van Piława Górna bevat een adelaar, symbool van de Poolse provincie 
Neder-Silezië waarvan de stad deel uitmaakt, en drie banken die verwijzen naar de 
vergadering van de vroegere Silezische vorsten.

Kwartelkoning

Subsidies voor het Schulensbroek



JEUGDHUIS XL 
heeft nieuwe look

Afgelopen zomer waren de bestuursleden van Jeugdhuis 
XL druk in de weer. Dankzij hun inspiratie en transpiratie 
toverden ze het jeugdhuis om van een donkere zaal tot een 
frisse en aangename ontmoetingsplaats voor de Herkse 
jeugd.

Ook het gemeentebestuur doet een aantal 
aanpassingswerken. Zo kreeg de verwarming een betere 
sturing en zal er binnenkort een luchtafzuiging worden 
geïnstalleerd. Schepen van Jeugd Wim Berden: “Sinds 
haar opening vele jaren geleden mocht het jeugdhuis 
al heel wat fuiven onderdak bieden, maar er 
was nooit een werkende luchtafzuiging. Om 
burenoverlast zoveel mogelijk te vermijden 
kan er uiteraard geen raam of deur worden 
opengezet ter verluchting. Je kan de gevolgen 
al raden: een ongezonde luchtkwaliteit en 
benauwde fuifgangers. Hier wil ik nu iets aan 
doen. We gaan een luchtcirculatiesysteem 
installeren en dit koppelen aan een CO2-meter. 
Wanneer de luchtkwaliteit in de zaal niet meer 
voldoende is, zal dit systeem automatisch 
aanslaan.”

Verder voorziet het stadsbestuur extra 
middelen voor jongerenculuur in het jeugdhuis. 
“Er is momenteel een nieuwe bestuursploeg 
aan de slag in het jeugdhuis die 
supergemotiveerd is en vol frisse 
ideeën zit. Daarom wil ik hen zo veel 
mogelijk ondersteunen. Jongeren 
die samen socio-culturele projecten 
realiseren zijn een meerwaarde 
voor onze gemeenschap en staan 
ook sterker in het leven”, aldus Wim 
Berden.
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Waar komt je interesse voor politiek vandaan?
Zaken als ruimtelijke ordening en �inanciën zeggen me weinig, maar ik heb een grote interesse 
voor sociale thema’s. Ik heb bewust voor de OCMW-raad gekozen in de hoop daar mijn steentje 
te kunnen bijdragen.
 
Waarom koos je voor N-VA NIEUW?
Ik kom uit een Vlaamsgezinde familie en de politiek waar N-VA NIEUW voor staat sprak me 
aan: geen politieke spelletjes spelen, maar beleid voeren met gezond verstand en aandacht 
voor mensen.

Wat vind je leuk in Herk-de-Stad?
We zijn een kleine, �ijne Limburgse gemeente met hartelijke mensen.

Wat zie je nog graag gebeuren in Herk-de-Stad?
Herk-de-Stad telt veel scholen. Vanuit mijn job op het CLB zie ik dat er nog veel kansen zijn 
voor de gemeente om samen te werken met de scholen om bijvoorbeeld kinderarmoede tegen 
te gaan.

Wat is je favoriete plek in Herk-de-Stad?
Ik loop nog altijd graag langs het klooster van de Ursulinen. Dat brengt allerlei �ijne 
herinneringen terug aan mijn schooltijd in de nonnenschool. Hetzelfde gevoel heb ik met het 
prieel in het Olmenhof: dat stond vroeger aan de school en deed dienst als onze �ietsenstalling.

Bestuurslid in de kijker
Erica Uten

Leeftijd: 57 jaar
Woonplaats: Schulen
Werk: sociaal verpleegkundige
Hobby’s: ik ben voorzitter van de Lapzussen, een groep 
merklaplie�hebbers
Lievelingsfi lm of -genre: Little Miss Sunshine is mijn favoriet
Laatste boek dat je gelezen hebt: Oorlog en terpentijn 
van Stefan Hertmans
Favoriete gerecht: ribbetjes

         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 februari naar 
herk-de-stad@n-va.be (of steek een brie�je 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: het 
beeld van zuster Amandina aan het Amandinahuis in 

Schakkebroek. Onze geschenkmand van de Wereldwinkel 
ging naar M. Jamar uit Schulen.



OCMW scoort 90 procent
 
90 procent van de beslissingen die de OCMW-raad neemt, worden 
unaniem goedgekeurd. Dit wil zeggen dat zowel de meerderheid als 
de oppositie vóór stemt. Het huidige OCMW-beleid wordt dus breed 
gedragen door álle partijen. Er waait een frisse wind van verandering 
door het OCMW van Herk-de-Stad, zegt OCMW-voorzitter Karolien 
Grosemans, en dat op drie vlakken:

Spaarzaam omgaan met 
de centen
Sinds 2013 bespaart het OCMW 
254.000 euro per jaar. Dat is nodig, 
maar goed nadenken over waar 
het geld naartoe gaat, is zeker zo 
belangrijk. Ons OCMW was te duur 
omdat het zich met te veel zaken 
bezighield die niet de taak waren 
van een OCMW. Daarom werken 
we voor die taken nu samen met 
privépartners.

De sociale dienst als kloppend 
hart van het OCMW
We zetten volledig in op onze kerntaak: 
de sociale dienstverlening door onze 
maatschappelijk assistenten. De gemiddelde 
Herkenaar heeft het gelukkig goed. Dat 
neemt niet weg dat er ook bij ons mensen 
zijn die het moeilijk hebben en dat er 
kinderen zijn die in armoede opgroeien. Het 
OCMW is er in de eerste plaats voor hen.

Inzetten op activering
Ons OCMW-beleid wil iedereen kansen geven. Het is een beleid van goede zorgen dat 
mensen de steun biedt waar ze recht op hebben, maar het wijst hen ook op hun eigen 
verantwoordelijkheden. We begeleiden werklozen en lee�loners intensiever in de zoektocht 
naar werk. Hen écht helpen betekent ervoor zorgen dat ze terug op eigen benen kunnen staan.

Denk met 
ons mee!

We zijn op zoek naar mensen die met ons willen nadenken 
over het Herkse sociaal beleid: welke extra acties of 
initiatieven kunnen gemeente en OCMW nemen voor 
kansarmen, senioren en mensen met een beperking? 
Tijdens onze bijeenkomst in december heeft 
onze groep ideeën uitgewisseld rond deze twee 
thema’s: hoe kunnen we meer vrijwilligers op 
de been krijgen in Herk-de-Stad en hoe kunnen 
we de inzet en zorg van mantelzorgers nog beter 
waarderen?

Interesse om mee te doen? Stuur een mailtje naar 
onze OCMW-voorzitter en schepen van Sociale 
Zaken via karolien.grosemans@n-va.be. v.l.n.r.: Hugo Spooren, Noëlla Lowet, 

Karolien Grosemans en Erica Uten
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De verandering wérkt!
Begroting op koers 

naar evenwicht

€
€€

Met de taxshift gaat 
iedereen erop vooruit

De taxshift is de grootste fiscale hervorming in 50 jaar. Daarmee maakt  
de N-VA een van haar verkiezingsbeloften waar: we verlagen de lasten  
op werken, versterken de concurrentiekracht en besparen op eigen 
uitgaven. Met deze hervorming gaat iedereen erop vooruit: bedrijven  
én burgers.

De federale begroting zit stevig op koers voor een  
evenwicht in 2018. En dat zonder nieuwe belastingen. 
Meer nog, we leveren de grootste structurele inspan-
ning van de hele eurozone. Dat doen we vooral door te 
besparen en structureel te hervormen, onder andere 
in de sociale zekerheid.
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Koopkracht stijgt = 
alle nettolonen
omhoog

Competitiviteit stijgt

Overheidsbeslag
daalt

Totale 
belastingdruk 

daalt

grootste fiscale
hervorming in decennia

=
Eindelijk minder 
belastingen voor 
de middenklasse

8 miljard euro

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt:

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:     /     /

ARSENAAL AAN MAATREGELEN 
TEGEN TERREUR

NAAR EEN 
ECHTE 
VEILIGHEIDS-
CULTUUR

#aanslagenParijs

• Op alle internationale
   transportverbindingen 
• Identiteitscontrole en 
   tickets op naam
• Verdachte verkeersstromen 
   in kaart brengen
 

PASSAGIERSSCREENING

400 miljoen euro
extra voor terreurbestrijding

(federale politie, OCAD, staatsveiligheid, defensie, …)

Koppelen aan 
identiteitsdocumenten
van personen op OCAD-lijsten

VINGERAFDRUKKEN 
EN GEZICHTS-
HERKENNING

Signaleert over het 
hele land nummerplaten 
van verdachte voertuigen

Signaleert over het 
hele land nummerplaten 
van verdachte voertuigen

Signaleert over het 
hele land nummerplaten 
van verdachte voertuigen

400 miljoen euro
extra voor terreurbestrijding

(federale politie, OCAD, staatsveiligheid, defensie, …)

Molenbeek structureel opkuisen, 
maar ook versterken en opwaarderen

PLAN MOLENBEEK

CAMERASCHILD CAMERASCHILD (ANPR(ANPR( )

200 miljoen hiervan
is structureel 

(federale politie, OCAD, staatsveiligheid, defensie, …)

200 miljoen hiervan Enkelband voor 
zeer waarschijnlijke
vertrekkers

TERUGGEKEERDE 
SYRIËSTRIJDERS
ONMIDDELLIJK IN
DE GEVANGENIS

HAATPREDIKERS HAATPREDIKERS HAATPREDIKERS 

Screenen, opvolgen 
en het land uitzetten en het land uitzetten 

VLOTTERE 
AANKOOPPROCEDURE  

Voor dringende vervanging 
versleten politiemateriaal 

MEER MILITAIREN 
OP STRAAT  

Overal waar nodig

PRE-PAID 
TELEFOONKAARTEN
OP NAAM

Registratie van alle nieuwe kaarten: 
geen onbekende gebruikers meer

vanaf nu24 op 24 uurvanaf nu24 op 24 uurvanaf nu

VASTHOUDEN  max. 72 uur
VROEGER SLECHTS 24 UUR OM BEWIJZEN TE VERZAMELEN

NU ENKEL TUSSEN 5 EN 21 UUR 

MEER SLAGKRACHT VOOR 
VEILIGHEIDSDIENSTEN 

HUISZOEKINGEN 24 op 24 uur

 max. 72 uur

NOODTOESTAND
Niet enkel indien 
staat van oorlog 
Nu ook 
bij terroristische 
aanvallen

NOODTOESTAND

versleten politiemateriaal 

NOODTOESTAND

Jan Jambon
Vicepremier, 
minister van Veiligheid 
en Binnenlandse Zaken

v.l.n.r.: Hugo Spooren, Noëlla Lowet, 
Karolien Grosemans en Erica Uten




