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iedereen inbegrepen in Herk-de-stad
Iedere deelgemeente, iedere leeftijd, iedere mening
CD&V wenst aandacht voor iedere deelgemeente. Een speeltuin
in Schakkebroek, een oud gemeentehuis in gebruik door de
gemeenschap van Schulen, meer
ge-terras in Berbroek en een
nieuw buurthuis in Donk. Iedere
deelgemeente inbegrepen.
Op leeftijd staat geen leeftijd.
Iedereen heeft zijn noden en vragen maar of je jezelf nu senior,
medior of junior voelt, beslis je
toch gewoon zelf.
Voor CD&V telt iedere mening.
Dus niet de mening van diegene
die het luidst roept of de meeste
zeteltjes veroverd heeft. Overlegde oplossingen zijn altijd
beter dan stemmingen.

Bart Gruyters is onze lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie is hij, wat drijft hem en waarom
zou ik voor hem moeten stemmen?
Lees het hier, op pagina 4!

Over Bart Gruyters
Bart Gruyters is gedreven door: het geloof in de mogelijkheden
van Herk-de-Stad en haar inwoners. De ambitie om van Herk-deStad iets beters te maken d.w.z. minder betutteling van het bestuur en meer overleg tussen en met de inwoners.
Nu zal je zeggen: klinkt nogal vaag.
Maar als er iets is waar het huidige
bestuur niet in slaagt dan is het wel in
overleg.
- Als ik u hoor praten, klinkt dat niet
echt plat Herks, ik vermoed dat uw wieg
ergens anders stond?
Ja hoor, in Hasselt hé. Ik heb daar op
het college gezeten en daarna ben ik
naar de universiteit van Brussel en Leuven getrokken. Dat maakt dat ik inderdaad geen Schieles of Herks ken.
- Hoe bent u dan in Herk terecht gekomen?
Via een collega op de rechtbank. Hij
wist een huis te koop staan in Schulen.
Ik kende Schulen wel al. Er werd thuis
over gesproken in de tijd dat mijn oudere broers en zussen hier als jobstudent
krieken kwamen plukken.
- De laatste jaren zien we uw naam meer
en meer opduiken in de pers, doet u al
lang aan politiek?
Al achttien jaar en dus word ik stilletjes
aan zelfs ‘nen ancien’. Maar je merkt
toch wel dat wat anciënniteit in het
gemeentelijk beleid zijn nut heeft. Je ziet
ook dat wie al een tijdje meedraait waardevol kan zijn op voorwaarde natuurlijk
dat die persoon zich ook effectief inzet
en de dossiers voorbereidt.
- Als ik de gemeenteraden volg, valt
het mij op dat u toch regelmatig commentaar hebt op wat er in Herk-de-Stad
gebeurt.
Ik durf er nogal eens tegen aan gaan als
het mij niet zint. Je zal op die manier wel
weten wat je aan mij hebt. Maar als het
goed is dan mag dat ook gezegd worden.
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In deze legislatuur loopt vanalles mis: de
stunt om torenhoge kinderbijslagen uit
te betalen, de stunt om een peperdure
fontein te bestellen voor het Olmenhof,
een kinderopvang in Herk-centrum van
4 miljoen euro. Wie zal dat gaan uitleggen als de facturen komen en de belastingen hierdoor moeten verhogen?
- Eerlijk gezegd zien we uw ‘kop’ niet zo
vaak op foto’s van gouden bruiloften,
openingen, recepties, allerhande tentoonstellingen, …
Tja, ik ben nu eenmaal geen beroepspolitieker zoals er in Herk-de-Stad wel een
aantal rond lopen. Evenmin geniet ik als
zelfstandige enig politiek verlof. Bovendien is het zo dat ik omwille van mijn
beroep (n.v.d.r advocaat) de politieke
publiciteit wel wat schuw. Thuis klagen
ze thans dat ik nogal eens kan blijven
hangen.
- Ik las ook dat u laatst een nieuwe functie kreeg in de gemeente. Wat is daar
eigenlijk de bedoeling van?
Wel, omdat er binnen het schepencollege en zelfs ook op de gemeenteraad
nog heel moeilijk gesproken en overlegd
wordt, werd er beslist om een gemeenteraadscommissie op te richten die het
beleid moet voorbereiden. Dit zijn dus
de lange termijn dossiers zoals de financiën van onze gemeente, het toeristische
beleid, de uitbating van de sporthal enz.
- Hoe zijn ze hiervoor bij u terechtgekomen?
Noem het een beetje toeval en wellicht
ook een beetje omwille van de jaren
dienst.
- Bevalt die nieuwe job u?

Wel ja, het interessante is wel dat je door
deze taak meer inzicht krijgt in waar het
met onze gemeente naar toe kan.
- En waar wilt u met onze gemeente
naar toe?
De eerste opdracht lijkt me wel dat we
onze gemeentelijke financiën op orde
houden. Met de uitdeelpolitiek van de
voorbije jaren zou de Herkenaar immers al snel een hoge belastingfactuur
in de bus gaan krijgen. Dat moet zeker
vermeden worden. Anderzijds heeft wel
iedere deelgemeente haar noden en werd
hier te lang overheen gekeken. Ook het
Herkse centrum dient wat leven ingeblazen te worden en dan bedoel ik o.m.
handel, horeca en cultuurcentrum. Er
zijn immers nog te veel Herkenaars die
zich voor een avondje uit verplaatsen
naar de omliggende steden.
- Waarom moet ik voor u en uw partij
kiezen?
Wij staan niet achter één groep maar
zijn er voor alle mensen. Wij weigeren te
werken op basis van enige uitsluiting of
voorkeur. Onze verkiezingsleuze is ook
‘iedereen inbegrepen’. Je kan een gemeenschap wel zo ordenen dat niemand
zich uitgesloten of benadeeld voelt door
de inwoners te betrekken bij hetgeen er
gebeurt. Als je het gesprek en het overleg in ere herstelt dan zal iedereen zich al
een stuk beter voelen en inzien dat ook
zijn medemens wensen en verzuchtingen heeft.

Bloesems in Herk-de-Stad
Het VVV organiseerde dit jaar op 22 april
een bloesemtocht in Herk-de-Stad. Deze
bloesemtochten zijn uitgegroeid tot een
mooie traditie. De fietstocht leidt ons langs
de velden en de prachtige boomgaarden
die in bloei staan. Tussendoor kan je bij
enkele lokale boerderijen uitrusten voor
een drankje. Ook wandelaars konden hun
hart ophalen tijdens hun wandeling door
de deelgemeentes Herk en Donk.
Tussen de vele vrijwilligers, die het VVV
maken tot wat het is in Herk-de-Stad, vond
je ook dit jaar enkele bestuursleden van
CD&V die ook naar jaarlijkse gewoonte
meegeholpen hebben.
Dit jaar was het ondanks het weer een
geslaagde editie.
Ook CD&V blijft zich in de toekomst
inzetten voor een goed werkend VVV!

Enquête OKRA Vuilzakken te veel of te kort?
Okra deed een enquête bij al zijn leden,
ook de leden uit Herk-de-Stad werden
bevraagd. Wij zijn benieuwd naar de
resultaten. Ze zullen verschijnen in de
volgende editie van de seniorenkrant.

Doe jij ook mee?
Heb je interesse om lid te worden,
mee te praten, deel te nemen aan acties
of activiteiten of wens je je te engageren om bij het bestuur te komen
van CD&V Herk-de-Stad? Neem dan
contact op via cdenvherkdestad@gmail.
com. We helpen je graag verder.

We willen jullie erop attent maken dat
de grijze zakken nog tot 30 april 2013
gebruikt kunnen worden. Nadien zijn
ze niets meer waard en mogen ze niet
meer gebruikt worden. Maar owv goed
sorteren, hebben sommige mensen nog
een behoorlijke voorraad grijze huisvuilzakken. Zo groot dat ze de voorraad
niet kunnen gebruiken voor de deadline,
als ze inspanningen blijven leveren om
hun afvalberg te beperken. Het gevaar
schuilt erin dat sommigen onder ons nu
minder gaan sorteren, ze hebben toch
zakken teveel. En dat kan toch niet de
bedoeling zijn.
Wij stellen daarom voor dat de mensen die zich herkennen in deze situatie
contact met ons opnemen. Wij gaan
dan een ‘ruilhandel’ opzetten. Sommige
mensen komen ondanks hun goed sorteren niet toe met hun voorraad vuilzakken, denken we maar aan bvb. pampers
voor klein en groot. Zij kunnen dan een
rol rode vuilzakken wisselen tegen een
zak grijze. Jammer genoeg ‘verliest’ de
goede sorteerder dan 3 zakken per rol

(grijze rollen bestaan uit 13 zakken en
de rode uit 10). Maar we helpen er wel
iemand anders mee …
We beseffen dat we door deze actie de
burgers die inspanningen leveren om
hun afvalberg te verminderen niet belonen maar we willen hun wel aanzetten
om hun goede gedrag verder te blijven
zetten. We gaan er dan ook voor zorgen
dat de grijze zakken terecht gaan komen
bij mensen die ze echt nodig hebben.
Dus huisvuilzakken te veel of te kort:
meld het even op: cdenvherkdestad@
gmail.com. Wij zorgen ervoor dat grijs
en rood elkaar vinden!!
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CD&V Herk-de-Stad online!

Zo is er de afdelingswebsite waar je vele
soorten informatie terug kan vinden.
Deze is terug te vinden op het volgende
webadres: herk-de-stad.cdenv.be

Naast de website zijn we ook actief op
Facebook: www.facebook.com/profile.
php?id=100003331246896&ref=tn_
tnmn.

Zo zijn er:
• Indrukken van gemeente- en provincieraden
• Wie waar actief is namens CD&V in
lokale besturen en eventuele contactgegevens
• Foto’s van activiteiten
• Herkse histories
•…

We posten op deze pagina korte berichten die de aandacht kunnen vestigen
op allerhande onderwerpen die voor
CD&V Herk-de-Stad op dat moment
belangrijk zijn. Als je op Facebook zit:
voeg ons zeker toe als vriend! Op die
manier blijf je op de hoogte.

Gemeenteraadscommissie Algemeen
Beleid

WoMan-i-City

In onze gemeente werd de Commissie Algemeen Beleid opgericht waarin
de fractieleiders van de verschillende
politieke partijen zetelen.
Het is de taak van deze Commissie om
ver van het gewoel binnen de gemeenteraad en schepencollege tot overeenkomsten te komen over het Herk-de-Stad
van de toekomst.
CD&V-fractieleider Bart Gruyters werd
door een meerderheid van de gemeenteraadsleden aangeduid als voorzitter van
deze Commissie.
Belangrijkste resultaten bij deze nieuwe
aanpak onder voorzitterschap van Bart
Gruyters zijn:
• Er wordt terug op een ernstige manier
gesproken en aan politiek gedaan.
• De verwijten blijven achterwege.
• Er komen zelfs unaniem gesloten
afspraken omtrent o.m. ruimtelijke ordening en de nieuwe sporthal uit de bus.
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Het rondetafelgesprek, “Woman-i-city,
Vrouwen in politiek: wat boeit hen?” georganiseerd door het LOCV (Limburgs
Overleg Christelijke Vrouwenverenigingen) op 19 april, kende een groot succes.
De geïnteresseerde dames van KVLV,
KAV, Markant en Vrouw&Maatschappij,
werden welkom geheten door Gedeputeerde voor Welzijn Mieke Ramaekers.
Daarna startte Heidi Wuestenbergs
(voorzitster LOCV) het gesprek met:
Sabine de Bethune (senaatsvoorzitster),
Veerle Heeren (Vlaams parlementslid
en gemeenteraadslid), Liesbeth Van der
Auwera (federaal parlementslid en schepen) en Vera Jans (Vlaams parlementslid
en gemeenteraadslid).
De politica’s kregen vragen voorgeschoteld als: waarom ben je in de politiek
gestapt? Welke zijn de voordelen om als
vrouw in de politiek te gaan? Maar ook:
speelt uiterlijk mee in de politiek? Welk
advies wil je vrouwen meegeven die in
de politiek willen stappen?
De geslaagde avond werd afgesloten
met een geanimeerde receptie.
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CD&V Herk-de-Stad beweegt niet alleen in de gemeenteraad.
Ook online zijn we actief!

