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V.U.: KAROLIEN GROSEMANS, KERKSTRAAT 74, 3540 HERK-DE-STAD

Lees over de investeringen die wij belangrijk vinden op p.3     Leer onze kandidaten kennen op p.4
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Verkeersveiligheid: 37 punten onder de aandacht
Verkeersveiligheid blij�  een grote zorg voor de Herkenaar. Dit blijkt uit onze enquête ‘Zeg je gedacht’. We lijstten 37 
verkeerssituaties op (volledige lijst op www.n-va.be/herk-de-stad) die jullie als gevaarlijk aangaven. Dat gaat van te hard 
rijden, over zwaar verkeer in de straat en te weinig � ets- en voetpaden tot gevaarlijke oversteekplaatsen. 

Wat willen we hiermee doen? 

1. We overleggen deze 37 punten met de 
experten van de verkeerscommissie.

2. Op basis van hun advies komt er 
een plan van aanpak om de gevaarlijke 
situaties weg te werken.

3. Er wordt voldoende tijd en budget 
vrijgemaakt om Herk-de-Stad veiliger te 
maken. 

Michel Laenen, lid van de verkeerscommissie 
en de politieraad: “Het kost niet altijd handenvol 
geld. Soms zijn kleine ingrepen (een verkeer-
spoort of verkeersborden) voldoende om een 
situatie te beveiligen. Er is ook overleg nodig met 
Vlaanderen in verband met onze gewestwegen 
en er zal over de gemeentegrenzen heen moeten 
samengewerkt worden.”

Danny Jamers, Oud-hoofdcommissaris Federale 
Politie: “Verkeersveiligheid is onze topprioriteit. 
Die aandacht mag niet verslappen en het is een 
goede zaak dat via de enquête die 37 punten in 
kaart zijn gebracht. Ik zou ook nog eens willen 
pleiten voor de rol van de wijkagent. Hij is een 
belangrijk aanspreekpunt om problemen aan te 
kaarten en verhoogt ook het veiligheidsgevoel.”

Danny Jamers en Michel Laenen
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Heidi Wynants, Kristof Claes en Nele Verstrepen: ondernemers voor een bruisend Herk

Extra actie tegen sluikstort
Twee nieuwe camera’s
Het gemeentebestuur besliste in augustus om twee extra mobiele camera’s aan te scha� en om sluikstorters op heterdaad 
te betrappen. Sluikstorten is een doorn in het oog van iedereen die langs Herkse wegen wandelt en � etst en het kost 
onze gemeente handenvol geld. “Uit onze enquête ‘Zeg je gedacht’ blijkt dat 90,7 procent van de Herkenaren terecht 
inspanningen verwacht tegen diegenen die systematisch onze 
leefomgeving bevuilen,” zegt Johny Franssen, voorzitter van 
onze N-VA-afdeling.

Zwaardere boetes
“Met de camera’s vergroten we de pakkans,” zegt Wim Berden, 
schepen van Leefmilieu. “Deze bestuursperiode worden vervuilers 
zwaarder bestra� . Wie betrapt wordt, riskeert een boete die kan 
oplopen tot 350 euro. De camera’s zijn verplaatsbaar en zullen 
verdekt worden ingezet op populaire plaatsen voor sluikstorters 
zoals landelijke wegen en in de buurt van glasbollen.” 

Johny Franssen: “We zijn ook blij dat er in onze gemeente een 
netwerk is van opruimvrijwilligers die heel wat straten en pleinen 
proper houden.”

Bruisend Herk: 
meer aandacht voor ondernemerschap
 
Ook nog uit onze enquête ‘Zeg je gedacht’ bleek dat de inwoners, net als wijzelf, vinden dat er wat meer schwung in onze 
gemeente mag komen. Er mogen gerust winkels en horecazaken bijkomen in Herk.

Onze kandidate Nele Verstrepen getuigde in ons blad van juni over de stappen die ze zette als ondernemer met haar grill-
restaurant Gloria: “Herk-de-Stad hee�  zoveel troeven, maar we spelen ze te weinig uit. Wat ik heel fel gemist heb bij de 
start van onze zaak, is de steun van en de samenwerking met de gemeente.” Bij een lee� are gemeente hoort een bloeiende 
handel. En het gemeentebestuur kan hier beter in helpen dan wat ze tot vandaag doet.

We zetten in op meer aandacht en dynamiek voor onze middenstand door:

• een sterk ondernemersloket op te starten. Meer overleg en samen-
werking met het stadsbestuur is nodig over ruimtelijke ordening, 
belastingen, wegwerkzaamheden en bijbehorende hinder ... 

• lokale handelaren te ondersteunen via de gemeentelijke website en 
met digitale nieuwsbrieven. 

• aanmoedigende maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat leeg-
staande handelspanden snel weer worden bezet. 

• samen met de middenstand oplossingsgericht na te denken over 
de bereikbaarheid en het parkeerbeleid in onze gemeente.

• het ondersteunen van lokale handelsinitiatieven en in te zetten op 
toerisme en cultuur.

Wim Berden, Johny Franssen en Danny Jamers tijdens 
de jaarlijkse zwerfvuilactie
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Een losloopweide voor onze vrienden
Herk-de-Stad hee�  heel wat � ets- en wandelmogelijkheden. Op 
het openbaar domein moeten honden altijd aan de leiband. N-VA 

wil overgaan tot de inrichting van een hondenlosloopzone 
nabij Herk centrum. Met de juiste afspraken 
kan deze open ruimte uitgroeien tot een sociaal 
verzamelpunt voor mens en dier. 

Een dorpsplein 
voor iedereen
De dorpskernen 
worden één voor 
één opgeknapt. 
Donk is vernieuwd en de werken 
in Berbroek starten weldra. Daarna 
is het de beurt aan het dorpsplein 
van Schakkebroek. Hierbij moet de 
focus liggen op een aantrekkelijke 
ontmoetingsplek met voldoende 
groen en dit in een verkeersveilige 
omgeving. Het renovatiedossier van 
het Amandinahuis mag niet los van 
deze vernieuwing staan. Het is net een 
unieke kans om dit historische gebouw 
extra in de kijker te zetten. 

Veilige ontmoetingsplek
voor tieners
Het skatepark in de Hurbroekstraat in 
Donk is verouderd en moet veiliger. 
Onze Herkse tieners wijken vandaag uit 
naar onze buurgemeenten waar de infrastructuur 
beter is. We leerden uit onze rondvraag dat er te 
weinig ontspanningsmogelijkheden zijn voor de 
12- tot 15- jarigen. We willen investeren in een 
nieuw skatepark op een goed bereikbare locatie 
waar er voldoende sociale controle is om de 
veiligheid te garanderen.

Een warm en bruisend Herk-de-Stad
Investeringen die we nodig vinden

Ondersteun het jeugdvoetbal 
Jeugdvoetbal Groot Herk (JVGH) is met 250 voetballende leden 
(waarvan een 50-tal vrouwelijke) één van de grootste sportclubs van 
Herk-de-Stad. De club draagt zo bij tot de uitstraling van onze gemeente 
én hee�  een belangrijke sociale functie. De huidige infrastructuur 
biedt echter niet de nodige kwaliteit die onze jonge sporters verdienen. 
De bestaande kleedkamers, technische ruimten en kantine zijn te 

klein en verouderd. De club is ambitieus en draait op 
hardwerkende vrijwilligers. N-VA vindt dat het 

gemeentebestuur de club actief moet ondersteunen 
met een nieuwbouw en ook met de aanleg van een 
kunstgrasveld. Kinderen moeten in een veilige 

omgeving kunnen sporten. Ook de jeugdspelers in 
Schakkebroek verdienen de nodige aandacht.

Speeltuin voor Berbroek en Donk
In onze kindvriendelijke gemeente zijn goed 
uitgeruste en veilige speeltuinen onmisbaar. 
Tijdens de huidige bestuursperiode werden 
daarom de speeltuinen van Schulen, Schakkebroek en 
park Olmenhof vernieuwd. N-VA wil werk maken van een � jne 
speelplek voor kinderen in Berbroek en Donk. 

De Donckgaerd: een duidelijk
signaal vanuit Donk
In onze vragenlijst ‘Zeg je gedacht’ zegt 72,8 procent dat 
boomgaard ‘de Donckgaerd’ moet behouden blijven. 
Heel wat Herkenaren steunden de boomgaard ook 
� nancieel. De lokale fruitrassen maken deel uit van onze 

streekgeschiedenis en de boomgaard hoort 
samen met de pastorij tot het dorpszicht van 

Donk. De mooie open ruimte kan educatief 
worden uitgebouwd. N-VA Herk-de-Stad 
ijvert daarom voor het behoud van de 
boomgaard.

XXL ;)
Vorig jaar vierden we vij� ien jaar 
Jeugdhuis XL. Toen de gemeente 
het gebouw kocht, was het al 
relatief oud en niet aangepast aan 
de moderne noden. Het ligt ook 
niet ideaal in het centrum van 
Herk. Aangezien onze gemeente 
nood hee�  aan een grote en 
moderne feest- en fui� ocatie 
pleiten we ervoor om een nieuw 
jeugdhuis te combineren met een 
polyvalente feestzaal voor jong 
en oud. 
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U stemt altijd geldig als u op slechts één lijst stemt. 
Geef gerust een voorkeurstem aan alle kandidaten van de 

N-VA lijst. Het is voor elk van hen een geldige stem. 
Dank voor uw vertrouwen en uw steun, ook in het verleden!

1 GROSEMANS KAROLIEN

2 GUYPEN LO

3 LAENEN MICHEL

4 VERSTREPEN NELE

5 CLAES KRISTOF

6 SAMPERMANS KRISTINA

7 WYNANTS HEIDI

8 VANDINGENEN GLEN

9 VANERUM KATRIEN

10 UTEN ERICA

11 SMEETS NIKO

12 Kandidaat NIEUW

13 Kandidaat NIEUW

14 Kandidaat NIEUW

15 LEEMANS TOON

16 VANDERGEETEN SABRINA

17 RASKIN TIM

18 GIJBELS AURORA

19 LAMBRECHTS BJÖRN

20 BERDEN WIM

21 VANHEES RUDO

22 FRANSSEN JOHNY

23 JAMERS DANNY
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