
De voorbije jaren en maanden 

was de Herkse politieke situatie 

voorwerp van grote persbelang-

stelling. Overal werd je er over 

aangesproken. In de opgejaagde 

sfeer van verkiezingen werden 

er in media (pers en internet) 

al eens ronkende verklaringen 

afgelegd. En al zorgde CD&V 

hierin dan misschien wel voor 

een fikse apotheose, toch was 

al die media-aandacht niet de 

bedoeling.

Lees het hier, op pagina 4!

herk-de-stad.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Vanaf nu wordt er uit 
een ander vat getapt!
En nu proberen uit de gazetten te blijven…
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Herk-de-Stad heeft nood aan 

rust en sereniteit. Met drie par-

tijen samen gaan we hier naar 

op zoek. Al wekenlang wordt 

er vergaderd en afgetast wat 

beter kan, hoe we het budget 

in evenwicht kunnen krijgen 

en bovenal hoe we van de vijf 

deeldorpen een hechte leefge-

meenschap kunnen maken.

Onze afspraak met N-VA en Open Vld 

is dat wij gaan voor een gemeente waar 

iedereen meetelt, waar we zullen probe-

ren om mensen te verenigen in plaats 

van hen op te delen in de pro’s en de 

contra’s, en waar de hete hangijzers niet 

langer uit de weg gegaan worden.

Wellicht zullen wij hierbij al eens fouten 

maken, maar meer nog gaan wij bereid 

zijn om uit deze fouten te leren.

Concreet zullen wij voluit gaan voor 

overlegde oplossingen en weigeren 

om ongenoegen te laten verzanden in 

actiecomités en groepen waarin men-

sen tegenover elkaar komen te staan.  

CD&V zal hierin resoluut kiezen voor 

De uitdagingen die op het nieuwe 

beleid liggen te wachten zijn veelvul-

dig: een oplossing bieden aan het deels 

verouderde gebouwenpatrimonium van 

Herk-de-Stad, de ondersteuning van 

lokale handel, de vergrijzing van onze 

bevolking, het soms wat moeilijke ver-

haal van buiten hun voegen gegroeide 

organisaties zoals bv. Rock Herk of  het 

volleybal, ruimtes voor jongeren, de 

ontwikkeling van nieuwe woonprojec-

ten, enz.

CD&V zal deze uitdagingen niet uit de 

weg gaan en gaat samen met de andere 

partijen binnen het schepencollege en 

oplossingen.  Hard werk krijgt niet al-

tijd veel belangstelling, maar misschien 

zal het wel goed zijn als we eens uit de 

gazetten kunnen blijven.  
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Nu proberen uit de gazetten te blijven

Op initiatief  van Lutgarde Claes en 

Louis Vanuytrecht  werden er door de 

mensen van de technische dienst twee 

rustbanken geplaatst op het kerkhof  

van Schulen. Hier was al langer nood 

aan. Voor veel mensen is het kerkhof  

een plaats van rust, herinnering en 

bezinning. Nu kunnen nabestaanden 

hier even verpozen en zich in alle rust 

even dichter voelen bij hun overleden 

naasten.

Rust

Prijsvraag
Ontdek 3 stukjes Herk-de-Stad
Zoek de plaats en stuur jullie antwoord door naar cdenvherkdestad@gmail.com. Onze 
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De gemeenteraadsverkie-

zingen zijn nu al 2 maanden 

achter de rug. We spraken met 

Sandra Moelans en Nathalie 

Stiers, die voor de eerste keer 

als kandidaten opkwamen, 

over hun ervaringen tijdens de 

verkiezingsperiode. 

- Het waren voor jullie de eer-

ste verkiezingen: wat vonden 

jullie ervan?

Sandra:  Het was een leerrijke periode. 

Ik ben met vele mensen in contact 

gekomen van mijn eigen deelgemeente 

Berbroek. Je krijgt een brede waaier aan 

standpunten en problemen voorgescho-

teld van verschillende inwoners. Tegelijk 

was het een hele drukke periode voor 

ons want tijdens de campagne stopt het 

gezins- en professioneel leven niet.

Nathalie: Dat was in mijn eigen deelge-

meente Donk eigenlijk ook zo. Ook de 

verkiezingsdag  zelf  was natuurlijk heel 

spannend en intensief.

- Jullie moesten tijdens de ver-

kiezingsperiode vaak weg, hoe 

regelden jullie dat dan op het 

thuisfront?

Nathalie: Dat viel mee: mijn man heeft 

natuurlijk veel geholpen en bij sommige 

gelegenheden kon je de kinderen wel 

eens meenemen.

Sandra: Het is zeker geen gemakkelijke 

periode geweest, vele avonden hebben 

we er aan gespendeerd en je partner 

moet je dan zeker goed ondersteunen 

tijdens deze periode. En dat heeft hij 

zeer zeker goed gedaan.

- Wat waren voor u belangrijke 

punten en zijn er verzuchtin-

gen bij de inwoners die vaak 

terugkwamen?

Nathalie: Voor mij is belangrijk dat er 

eindelijk in Donk gewerkt wordt aan de 

verfraaiing van de dorpskern, ook een 

buurthuis zou het dorpsleven terug wat 

leven kunnen inblazen, vermits voor mij 

een buurthuis kan gebruikt worden door 

iedereen voor allerlei gelegenheden, 

denk maar aan verjaardagsfeesten, sa-

menkomsten voor verenigingen enz. … 

Sandra: Eigenlijk wens ik voor Berbroek 

juist hetzelfde en dat werd ook door de 

inwoners gezegd. Er mag nu de vol-

gende jaren wel wat geïnvesteerd worden 

in de deelgemeentes, vind ik. Een andere 

vaak voorkomende wens was dat er iets 

moet gedaan worden aan de automo-

bilisten die te hard rijden, vooral op de 

sluipwegen. 

- Wat hadden jullie zelf ver-

wacht van deze verkiezingen?

Nathalie: Eigenlijk wist ik niet wat te 

verwachten. Je gaat er natuurlijk wel van 

uit dat je begeleid zal worden door meer 

ervaren mensen en dat is ook zo geble-

ken, maar je bent natuurlijk toch wel 

heel nieuwsgierig en zenuwachtig want je 

wilt iets betekenen voor de partij waar je 

voor opkomt. 

Sandra: Ik was eigenlijk wel verrast toen 

ik gevraagd werd om op te komen. Ik 

woon eigenlijk nog maar enkele jaren 

in Berbroek en ken dus bijlange niet 

iedereen, wat wel begrijpelijk is als je een 

gezinsleven met werk moet combine-

ren, maar toch. Van thuis uit ben ik wel 

altijd opgegroeid met de waarden van de 

CD&V en dus was mijn beslissing om 

mee op te komen snel genomen.

Nathalie:  Dit is bij mij ook zo. Het 

grappige is dat nu ik opkom en mij en-

gageer voor CD&V, vanzelf  de politiek 

ook op nationaal vlak wat meer opvolg 

en dan vooral CD&V. Maar om terug te 

komen op de vraag van verwachtingen 

was ik vooral qua resultaten realistisch 

gebleven. Als je opkomt voor de eerste 

keer is elke voorkeurstem een winst na-

tuurlijk en ik was dan ook wel tevreden 

met mijn resultaat.

Sandra: Je wilt natuurlijk altijd meer, 

maar ook ik ben tevreden en vind dat 

mijn resultaat er mag zijn, vooral als je 

van jezelf  weet dat je maar sinds enkele 

jaren hier woont  en eigenlijk nog maar 

pas de eerste stap hebt gezet in de lokale 

politiek.

- En wat na de verkiezingen?

Nathalie:  Je valt natuurlijk een klein 

beetje in een zwart gat na zo een intense 

periode. Vele mensen hebben mij ook 

vragen gesteld over onze nieuwe bur-

gemeester. Dat is zeer begrijpelijk en 

Bart zal zich zeker moeten bewijzen. Hij 

moet natuurlijk de kans krijgen om dit 

te doen.

Sandra: We hebben in de verkiezings-

campagne nauw samengewerkt als een 

hechte groep en dat moeten we nu  

verder blijven doen. Ik wens daar ook 

mijn bijdrage aan te leveren. Door onder 

andere ook een aanspreekpunt te zijn en 

te helpen waar kan in de partij.

Nathalie: We moeten zeker de kans 

grijpen die we nu hebben om de vol-

gende zes jaar op een positieve manier 

te werken aan een gezond beleid en 

trachten wat meer te realiseren in onze 

deelgemeentes.

De eerste keer
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Vul in en hang deze pagina voor het raam!


