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VRAAG VAN DE HERKENAAR
“Mag je overhangende takken van de boom 
van je buur zelf snoeien?”

Lees het antwoord op pagina 5
Björn Lambrechts, gemeenteraadslid N-VA

Herk-de-Stad binnenkort SAVE-gemeente?
“Er wordt veel te snel gereden.” “De oversteekplaats voor 
� etsers en voetgangers is gevaarlijk.” “Ik durf mijn kinderen 
niet met de � ets naar school te laten gaan.” Het is maar 
een kleine greep uit de vele opmerkingen die we over 
verkeersveiligheid van de Herkenaren kregen in onze ‘Zeg 
je gedacht’-enquête. We gingen ermee aan de slag.

In Herk-de-Stad zijn er heel wat scholen, verenigingen en 
senioren. Zij zijn als weggebruiker vaak kwetsbaarder voor 
ongevallen. Elk verkeersslachto� er is er een te veel. Daarom 
stapt Herk-de-Stad op initiatief van de N-VA in het SAVE-
project. De gemeente werkt samen met de Herkenaren en 

de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een plan 
uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit kan gaan 
van het herinrichten van een gevaarlijk kruispunt tot het 
opstellen van een veilige verkeersbrochure op maat van 
kinderen tot het organiseren van lezingen in bijvoorbeeld 
scholen. Sinds het project in 2011 van start ging, stapten al 
81 gemeenten in het project. 

Björn Lambrechts, gemeenteraadslid N-VA Herk-de-Stad: 
“We merkten tijdens onze ‘Zeg je gedacht’-huisbezoeken 
dat heel wat mensen ongerust zijn over het verkeer. Toen ik 
enkele weken geleden op een lezing informatie kreeg over 
het SAVE-initiatief, wist ik dat ik hier iets mee moest doen. 
Wat doen we al? Waar kunnen we bestaande initiatieven 
verbeteren? Waar kunnen we nieuwe acties rond opstellen? 
Binnen het SAVE-project bestuderen we dit allemaal 
en zetten we zo een stap in de goede richting voor een 
verkeersveiliger Herk-de-Stad.”

Jan Peumans
voorzitter van het Vlaams Parlement,
is onze spreker die dag.

Iedereen van harte welkom

 op onze nieuwjaarsreceptie 

Wanneer? 
7 januari 2018 van 10.30 uur tot 13 uur

Waar? 
Eetzaal, Sint Martinusscholen Campus Ursula, 
Ursulinenstraat 2, 3540 Herk-de-Stad

De receptie is in samenwerking met de N-VA-afdelingen van Lummen en Halen

GELUKKIG 
NIEUWJAAR
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Heb jij al 
een afvalgrijper?een afvalgrijper?

gemiddelde 
2013-2016 2017

Papiervellen

101 650,00 76 800,00

gemiddelde 
2013-2016 2017

Kostprijs in euro

7 382,27 5 577,61

gemiddelde 
2013-2016 2017

Vergaderuren

58,60 41,10

gemiddelde 
2013-2016 2017

Personeelskosten in euro

15 048,04 10 558,76

Weg papier, een jaar later
Vorig jaar zette Karolien met het OCMW de stap naar het digitale tijdperk. Gedaan 
met het afprinten en kopiëren van de dossiers die op de OCMW-raad worden 
besproken. Besparen op papier, fotokopieerapparaten en vooral op de tijd die het 
OCMW-personeel besteedt aan de hele papiermolen. Dossiers kunnen sneller en 
e�  ciënter worden behandeld. Ook de OCMW-raadvergaderingen verlopen nu een 
stuk vlotter. Voor de vergadering kunnen de raadsleden dossiers al goedkeuren of 
aangeven ze nog te willen bespreken.

We zijn nu een jaar verder en we bespaarden 25 000 vellen papier, goed voor 1 800 
euro. Op werkuren bespaarden we 4 500 euro. Samen goed voor 6 300 euro per 
jaar. Overtuigend genoeg.

Karolien Grosemans: “De techniek is er om alles eenvoudiger en e�  ciënter te 
laten verlopen. We moeten er dan ook gebruik van maken. Tijd dat de gemeente 
zelf ook de stap zet om te digitaliseren. Ik zie alleen maar voordelen.”

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! 

Sluikstort is een echte plaag. Elke dag vinden we 
helaas een hoop blikjes, papiertjes en andere rotzooi 
naast Herkse straten en op pleintjes. De technische 
dienst zet hier sterk op in en hee�  al heel wat 
zwerfvuil opgeruimd. Jammer genoeg is dit vaak 
dweilen met de kraan open. Maar wij kunnen als 
Herkenaren meehelpen. Het dienstencentrum zorgt 
voor gratis afvalgrijpers. 

Karolien Grosemans, OCMW-voorzitter: “Als 
je gaat wandelen met je (klein)kinderen of met 
de hond kan je al heel wat afval oprapen. In ons 
dienstencentrum De Cirkel kan je terecht voor een 
gratis afvalgrijper, een paar werkhandschoenen en 
een zwerfvuilniszak. Een volle vuilniszak kan je daar 
nadien omruilen voor een nieuwe.” 
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Natuurweetjes en ideetjes
De N-VA hecht veel belang aan onze Vlaamse natuur en landschappen. 
Deze zijn in ons dichtbevolkte Vlaanderen steeds schaarser. We moeten 
dus zorg dragen voor ons waardevol groen. Als natuurgids sta ik uiteraard 
achter het standpunt van de N-VA. 

Een weetje! 
Het gemeentebestuur, Natuurpunt en de jeugdbewegingen van Herk-de-
Stad verlenen telkens hun medewerking aan de jaarlijkse beheerswerken in 
het Schulensbroek. Ook scholen doen aan educatief natuurbeheer. 

Dit jaar ontdekte men tijdens de werken in het Stinusbroek drie 
levendbarende hagedissen. Ze hadden zich verstopt onder een stuk hout. 
Het grasland is voor hen een ideale leefomgeving. Fijn dat we deze dieren 
in Herk-de-Stad mogen verwelkomen. 

Een ideetje!

N-VA LIMBURG STEUNT MUSIC FOR LIFE
Dit jaar bundelen alle N-VA-afdelingen de krachten voor twee goede doelen. 
Vzw Hartekamp organiseert een jaarlijks zomerkamp, een weekend en uitstappen voor kinderen die 
dagdagelijks medische zorgen nodig hebben. 
Vzw Zonnebloemblaadjes zet zich in voor de integratie van kinderen en jongeren met een handicap van
6 tot 18 jaar. 

Herks kamerlid Karolien Grosemans zal, als trekker voor onze provincie, de Limburgse afdelingen 
aansporen om zoveel mogelijk euro’s in te zamelen voor deze twee goede doelen. Ook N-VA Herk-de-Stad 
zet zich hiervoor in en steunt dit goede doel. 

Kristof Claes loopt voor
het goede doel
Voor één van de strafste initiatieven in het kader van 
de Warmste Week van Studio Brussel moet je dit jaar in 
Herk-de-Stad zijn. Twee duurlopers zullen namelijk op 
20 december elk een rolstoelgebruiker duwen over 
150 kilometer. De ene vertrekt om 4 uur ‘s morgens in 
Herk-de-Stad, de andere in Oostende. De opbrengst 
gaat naar U/Turn, een organisatie die avontuurlijke 
wandeltochten voor mensen met een fysieke beperking 
organiseert. 

Kristof Claes, fractieleider N-VA: “Ik vind dit een mooi 
initiatief. Daarom heb ik me voorgenomen om hen te 
steunen door enkele kilometers mee te lopen. Ik roep 
ook alle Herkenaren op om hetzelfde te doen. Wil je 
meelopen op 20 december? Kijk dan zeker voor meer 
info op www.sportupforlife.be.” 

Levendbarende hagedissen zonnen graag, maar toch zijn 
ze heel schuw. Als je er eentje vindt, mag je nooit aan hun 
staart trekken want dan breekt hun lange staart af. Hun 
staart groeit weer aan, maar wordt een stuk korter en dat is 
niet zo handig. Zien en ontzien is de boodschap.

Kristof Claes met de twee duurlopers en Koen Wauters, 
peter van de actie

Rudo Vanhees, N-VA-bestuurslid en natuurgids
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Michel Laenen, 
lid van de verkeerscommissie
De N-VA hee�  me afgevaardigd in zowel de politieraad als de 
verkeerscommissie. De verkeerscommissie is voor de Herkenaar een zeer 
belangrijke commissie waarin naast de politiek ook verkeersdeskundigen en 
afgevaardigden van de scholengemeenschap zetelen. Deze goedwerkende 
commissie werpt zijn licht op toekomstige verkeerswerven en op 
dagdagelijkse verkeersproblemen in onze gemeente.

Zeg je gedacht … over het verkeer
Als politieke afgevaardigde van onze partij leg ik zoveel mogelijk mijn oor 
te luisteren bij de Herkenaar. De problemen die ik her en der opvang, leg 
ik regelmatig aan de commissie voor. Ik ijver al lang voor een veiligere 
schoolomgeving. Vanuit de commissie hebben we al verschillende 
verbeteringen gedaan op dat vlak.

Zit je met een vraag of een probleem rond verkeersveiligheid? Of veiligheid 
in het algemeen? Of wil je graag een gevaarlijke verkeerssituatie aankaarten? 
Aarzel dan niet om mij te contacteren!

Michel Laenen
0497 45 86 90

Bart De Wever komt naar Herk op 
18 maart
Het is ons gelukt! We wisten ons ledenaantal te verdrievoudigen en wonnen zo 
de nationale ledenwedstrijd van de N-VA en een bezoek van niemand minder 
dan Bart De Wever!

Wil je erbij zijn? Noteer dan zeker en vast zondag 18 maart in je agenda, want 
dan gee�  onze nationale voorzitter een interessante lezing in De Markthallen.

Het aantal plaatsen is beperkt. Meer info over plaatsen reserveren vind je in 
ons volgende blad. 

WEDSTRIJD    HERK IN BEELD 

In de vorige editie zochten we de kapel
 in de Grotstraat in Berbroek. 

De winnaar van onze geschenkmand 
is de familie Goos uit Schulen.

 Pro� ciat!

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 
31 december 2017 naar herk-de-stad@n-va.be (of steek een brie� e 
in de bus in de Kerkstraat 74, Schulen) en misschien win jij wel een 
geschenkmand van de Wereldwinkel. De winnaar wordt persoonlijk 
verwittigd.
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VRAAG VAN DE HERKENAAR
“Mag je overhangende takken van de boom van je buur zelf snoeien?”

Antwoord van onze ombudsman:
Neen, je moet altijd eerst aan je buur vragen om overhangende takken te snoeien. Tenzij je buur ermee akkoord gaat dat 
jij het snoeien voor je rekening neemt. 
Als je buur weigert om de takken te (laten) snoeien, kan je naar de vrederechter stappen. Die zal samen met je buur naar 
een oplossing zoeken. Als je zonder toestemming toch takken snoeit, mag je buur een schadevergoeding vragen. 
Mocht er fruit aan overhangende takken hangen, mag je dit niet plukken. Vallen ze echter op je grond dan mag je ze 
oprapen en gebruiken. 

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!

Vaarwel, Rik
Op 25 september is Rik Raskin, vriend van ons allemaal, overleden.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer.

Zo begon het doodsprentje van Rik, een diepgelovige vurige Vlaming.

Met de chiroleiders voetbalde ik in de jaren 60 tegen de chirovaders, en 
Rik was één van hen. Zo lang al is Rik Raskin een belangrijke � guur in 

mijn leven. 
En dat kunnen heel veel mensen zeggen. 

Een ontmoeting met Rik maakte je dag goed. Zijn enthousiaste 
sympathie, zijn intelligente meningen en zijn optimisme maakten 
hem uniek. Die levenshouding hielp hem ook op de momenten dat 
het noodlot hem achtervolgde. Toen zijn zoon Bart stierf, toen zijn 
vrouw Ivonne stierf. Voor Bart kwam hij als 88-jarige nog op bij 
de verkiezingen, om hem te eren, samen met zijn schoondochter 
Marina Franssens, de weduwe van Bart. Samen wilden zij het 
werk en de visie van Bart verderzetten. Toen Rik 90 werd, werd hij 

uitbundig gevierd en in de bloemetjes gezet.

Het oudste gemeenteraadslid van België bleef echter actief in Chateau 
d’Hamont, het rusthuis waar hij in zijn laatste jaren alle andere bewoners 

met zijn ijverige enthousiasme ging blij maken. 
“Oud worden deugt niet”, zei Rik altijd maar hij werd wel 93!

Enkele weken voor hij stierf ging hij Louis Ector nog bezoeken, een andere vurige Vlaming die ons intussen ook hee�  
verlaten.

De familie van Louis hee�  ons verzocht om hierover geen artikel te schrijven, een wens die wij uiteraard respecteren.

Danny Jamers, bestuurslid N-VA



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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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