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Bedankt voor je gedacht!
Na onze ronde doorheen Berbroek, Herk Centrum en Donk ging de N-VA-ploeg op zoek naar het gedacht van Schakkebroek. 
We legden ons oor te luisteren en wilden te weten komen wat er in jouw straat of wijk leeft. Waar moeten politici extra aandacht 
aan besteden? We kwamen het te weten via onze vragenlijst. 

Kristina Sampermans: “In dit blad brengen we de resultaten. We 
kregen een hoop formulieren binnen en werden goed ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor. We gaan ermee aan de slag!”
  
Kristof Claes: “Wie samen met ons in het Pop-Up Café was, 
heeft kunnen vaststellen dat we met een dynamische N-VA-ploeg 
keihard willen werken voor Herk-de-Stad. Wat goed is moeten we 
behouden, wat slecht is kunnen we verbeteren.” 

Je gedacht is nog steeds welkom!

Johny Franssen: “Als laatste bevragen we de inwoners van Schulen. 
Maar ook het Schakkebroeks gedacht is zeker nog belangrijk. 
Contacteer mij of een ander N-VA-bestuurslid en ‘Zeg je gedacht’.”

Veel leesplezier!

Lees in dit blad de resultaten van onze enquête. Zie pagina 2-4

Kristina Sampermans
Bestuurslid
Schoolstraat 55
0498 14 51 74

Johny Franssen
Voorzitter 
Grotestraat 1
0496 87 63 77  /  herk-de-stad@n-va.be

Kristof Claes
Fractievoorzitter
Rode Kruisstraat 41
0472 24 45 63

Het slot van 
de voetbal-
competitie 
in vierde 
provinciale 

A beloofde enorm spannend te worden. Tot 
op de laatste speeldag maakten nog vier teams 
kans op de titel en de bijhorende promotie. 
Amandina V.C., dé ploeg van Schakkebroek, 
sloot het seizoen af met winst en werd zo 
vice-kampioen. Kristof Claes, fractievoorzitter 
N-VA Herk-de-Stad én bestuurslid van 
Amandina V.C.: “Nadien volgde de eindronde 
tegen Wiemismeer. Na winst in de heen- en 
terugmatch konden we zo alsnog promoveren 
naar derde provinciale. We mogen terecht 
enorm fier zijn op hetgeen we dit seizoen 
getoond hebben. Ook de reserveploeg werd 
eerder kampioen in hun reeks. Geweldig!” 

•	 35 procent van de 
Schakkebroekse 
straatnamen naar  
bomen verwijzen?

•	 de neogotische O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen parochiekerk van Schakkebroek opgericht 
werd in 1908? Vanaf 1909 had Schakkebroek haar eigen parochie. 

•	 de naam Schakkebroek beweeglijk moeras betekent?

•	 de meest voorkomende familienaam in Schakkebroek Roosen is?  
De families Windmolders en Vandereyt vervolledigen de top drie. 

•	 zelfs een zus in Schakkebroek bruur genoemd wordt?

•	 Kristina Sampermans wekelijks het beste van zichzelf geeft in het 
Sint-Ceciliakoor van Schakkebroek?

•	 Kristof Claes tot zijn grote spijt geen ‘Zeg je gedacht’-huisbezoeken 
kon doen door een gebroken enkel?
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resultaten van onze enquête ‘Zeg je gedacht’ in Schakkebroek
Schakkebroek Niet 

akkoord
Geen 

mening Akkoord

Het is hier aangenaam wonen 0,0 % 3,7 % 96,3 %

Er zijn voldoende parkeerplaatsen 24,1 % 24,1 % 51,8 %

De gemeente besteedt veel aandacht aan de netheid van onze deelgemeenten 23,1 % 30,8 % 46,1 %

Ik voel me veilig als ik ‘s avonds over straat loop 6,9 % 24,1 % 69,0 %

Appartementen moeten beperkt worden tot de dorpskern 10,3 % 31,0 % 58,6 %

Enkele historische gebouwen verdienen een opknapbeurt. Dit komt de uitstraling van 
Schakkebroek ten goede 3,4 % 34,5 % 62,1 %

Schakkebroek is goed bereikbaar 24,1 % 3,4 % 72,4 %

Er zijn voldoende horeca- en handelszaken in Schakkebroek 75,9 % 10,3 % 13,8 %

Geen enkele Schakkebroekenaar vindt het onaangenaam wonen in Schakkebroek. Ook voelen de inwoners zich er over 
het algemeen veilig. Dat is het belangrijkste! Daarnaast vindt 51,8 procent dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Kristina 
Sampermans (bestuurslid): “In tegenstelling tot de eerder bevraagde deelgemeenten geeft een vrij grote groep (24,1 procent) 
aan dat er gerust wat parkeerplaatsen mogen bijkomen. In het weekend is het niet altijd eenvoudig om je auto kwijt te geraken 
in Schakkebroek centrum. De herinrichting van onze 
dorpskern en het bestuderen van het parkeerbeleid moeten 
de eerste taken van het volgende bestuur zijn.”

Kristof Claes (fractievoorzitter): “Meer dan driekwart van 
de ondervraagden zou graag meer horeca- en handelszaken 
in Schakkebroek willen. Een duidelijk signaal. Als 
ondernemer denk ik dat de gemeente ervoor kan zorgen dat 
Schakkebroek aantrekkelijker wordt voor ondernemers. Via 
een sterk ondernemersloket kunnen we de middenstand snel 
helpen met hun administratie. Verder moeten we ervoor 
zorgen dat leegstaande handelspanden zo snel mogelijk 
ingevuld worden. Ook moet de gemeente waar mogelijk 
lokale handelsinitiatieven ondersteunen. Het budget voor 
lokale economie moet omhoog.” 

Voor 62,1 procent zijn enkele historische gebouwen aan 
renovatie toe. Voor het Amandinahuis is de restauratieprocedure alvast in gang gezet. Op dit ogenblik ligt het beheersplan  
voor advies bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Danny Jamers (secretaris): “De N-VA hecht veel belang aan het Vlaams 
cultureel erfgoed. We moeten dit in ere houden zodat ook de volgende generaties hiervan kunnen genieten.” 

(Verkeers)veiligheid Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

In de strijd tegen criminaliteit en overlast moeten in Herk-de-Stad veiligheidscamera’s 
geplaatst worden 20,7 % 27,6 % 51,7 %

De gemeente legt zware (GAS-)boetes op voor sluikstorten en hinder. Dit beleid moet 
verdergezet worden 3,6 % 0,0 % 96,4 %

Er wordt veel te snel gereden op de Herkse wegen. Verkeersremmende maatregelen (boetes, 
verkeersdrempels, flitscamera’s,…) zijn daarom een goed idee 10,3 % 24,1 % 65,6 %

Er is voldoende blauw op straat 48,3 % 27,6 % 24,1 %

Vrachtwagens en ander zwaar vervoer gebruiken te vaak Schakkenbroekse binnenwegen 17,2 % 20,7 % 62,1 %

Heel wat Schakkebroekenaren (96,4 procent) steunen het verstrengde beleid van dit bestuur om hard op te treden tegen 
sluikstorten met GAS-boetes. Rudo Vanhees (bestuurslid, natuurgids): “Zelf raap ik regelmatig papiertjes, blikjes en andere 
rotzooi op tijdens mijn wandelingen doorheen Herk. Het effect van een propere gemeente is niet te onderschatten. Zwerfafval 
leidt namelijk tot grondvervuiling, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken verstikt.” 
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resultaten van onze enquête ‘Zeg je gedacht’ in Schakkebroek Ook te hard rijden mag worden aangepakt, zowel naar infrastructuur als naar optreden van de politie toe. Michel Laenen 
(gemeenteraadsvoorzitter, lid van de politieraad en de verkeerscommissie): “ We kregen heel wat opmerkingen over 
verkeersveiligheid. De meeste klachten over snelheid komen uit de Terbermenweg, de Amandinaweg, de Smolderstraat, de 
Schoolstraat en de Schopstraat. Een duidelijke meerderheid 
(65,6 procent) kan zich vinden in maatregelen om het 
verkeer te remmen. Op initiatief van de N-VA besliste de 
Herkse gemeenteraad om in het SAVE-project stappen. De 
gevaarlijkste situaties die jullie in deze enquête aangeven, 
willen we binnen dit project aanpakken.”

Verder betreuren heel wat Schakkebroekenaren dat er nog 
steeds heel wat zwaar verkeer dat niet op weg is naar een 
nabijgelegen werf door de straten davert. Hier moet strenger 
op gecontroleerd worden. 

De administratie voor wijkagenten moet ook verminderen. 
Op die manier hebben ze meer tijd en ruimte voor hun 
ronde door Herk. De wijkagent voor Schakkebroek is Saskia 
Van Santen. Je kan haar bereiken via telefoon op 013 61 
99 45, gsm 0471 91 23 83 of via mail op herk-de-stad@
politielrh.be.

Klantvriendelijke gemeente Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

Ik word voldoende geïnformeerd door de gemeentelijke diensten via het gemeentelijk 
infoblad ‘3540’, website, sociale media, kalender, infoborden en de nieuwsbrief 3,6 % 17,9 % 78,5 %

Een nieuw gemeentehuis is noodzakelijk om de dienstverlening, de privacy en de 
toegankelijkheid voor de inwoners te garanderen 48,3 % 27,6 % 24,1 %

Inwoners moeten in de toekomst zoveel mogelijk online kunnen regelen 17,2 % 17,2 % 65,6 %

Een fusie met buurgemeenten vind ik een goed idee 27,6 % 55,2 % 17,2 %

Herk-de-Stad wil haar inwoners via verschillende kanalen zo goed mogelijk informeren. Het merendeel (78,5 procent) geeft in 
onze enquête aan dit te appreciëren. Johny Franssen (voorzitter): “Op onze gemeentelijke website vind je heel wat informatie 
terug. Ook kan je via deze weg bijvoorbeeld sluikstort melden of nuttige documenten opvragen. Met de stadsapp heb je dan 
weer alle info over onze gemeente meteen bij de hand. Maar we moeten ook rekening houden met de Herkenaren die geen 
internet hebben of niet zo goed met een computer overweg kunnen. Een papieren en mondelinge dienstverlening van de 
gemeentelijke diensten moet mogelijk blijven.” 

Verschillende inwoners vroegen naar geplande rioleringswerken in Schakkebroek. Navraag op het gemeentehuis leerde ons 
dat de Amandinaweg in 2019 aangepakt wordt. Binnen dit dossier worden ook fietspaden of fietssuggestiestroken voorzien. Bij 
fietspaden moeten er heel wat onteigeningen gebeuren. Een fietssuggestiestrook  is daarom een logischere oplossing. Een jaar 
later is het de beurt aan de Rode Kruisstraat.

Gezinsvriendelijke gemeente Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

De gemeente organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten tijdens de vakantieperiodes 
voor kinderen en jongeren 13,8 % 55,2 % 31,0 %

Ik vind makkelijk opvang voor mijn kinderen in de gemeente 3,4 % 72,4 % 24,2 %

De jeugd-, sport- en cultuurverenigingen worden voldoende ondersteund door de gemeente 20,7 % 55,2 % 24,1 %

Ik ben tevreden over het vrijetijdsaanbod (cultuur, sport …) in Herk-de-Stad 14,8 % 44,4 % 40,8 %

Doordat deze categorie vooral gericht is op mensen met (jonge) kinderen, zijn sommige thema’s niet op iedereen van 
toepassing. De overgrote meerderheid van de gezinnen is tevreden over de buitenschoolse activiteiten en de kinderopvang. 
Verder zei 24,1 procent dat de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voldoende ondersteund worden. 

Zoals elk zomer wil onze gemeente zoveel mogelijk leuke activiteiten aanbieden voor de Herkse jeugd. Om ouders en hun 
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Terugsturen naar: Johny Franssen, Grotestraat 1 in 3540 Herk-de-Stad of
mail naar herk-de-stad@n-va.be

JA, N-VA HERK-DE-STAD 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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden van N-VA Herk-de-Stad

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

kinderen wegwijs te maken in het zomeraanbod voor 2018 startte de gemeente met een handige website: herk-de-stad.
kwandoo.com. Na registratie kan je je zoon of dochter meteen online inschrijven.  

Glen Vandingenen 
(bestuurslid): “Via de 
gemeentelijke website 
kan je ook zoeken naar 
een sportclub bij jou in 
de buurt. Zo vind je bij 
interesse meteen alle 
contactgegevens.” 

Zorg Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

Ik ben voldoende op de hoogte van de dienstverlening van het OCMW 20,7 % 51,7 % 27,6 %

Het OCMW mag leefloners vragen om nuttig maatschappelijk werk te doen 3,6 % 25,0 % 71,4 %

Sociale woningen worden bij voorkeur her en der verspreid 13,8 % 27,6 % 58,6 %

Er zijn voldoende seniorenvoorzieningen in Herk-de-Stad 13,8 % 58,6 % 27,6 %

Een meerderheid (58,6 procent) vindt dat sociale woningen her en der verspreid moeten worden. Het aantal sociale woningen 
in Herk-de-Stad steeg sinds 2012 met 40 procent om de Vlaamse doelstellingen 
te halen. Het is echter belangrijk dat er in de gemeente een goed evenwicht tussen 
sociale woningen en privéwoningen is.

Het merendeel (71,4 procent) vindt dat leefloners nuttig maatschappelijk werk 
mogen doen. Hier zetten we volop op in. Karolien Grosemans (OCMW-
voorzitter, kandidaat-burgemeester): “Dankzij de samenwerking tussen het 
OCMW enerzijds en de VDAB en De Winning anderzijds volgen al heel wat 
Herkenaren met een leefloon een werktraject of opleiding. Daarnaast startte het 
OCMW onlangs met vrijwillige gemeenschapsdienst. Leefloners voor wie voltijds 
werk nog niet haalbaar is, kunnen zo enkele dagen per week vrijwillig de handen 
uit de mouwen steken.”
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