
Winkelen in Herk-de-Stad
Ook u zal al wel eens gedacht hebben: waarom kan ik mij niet bevoorraden 
in mijn eigen stad of deelgemeente?  Een bank?  Bijna enkel in Herk-centrum.  
Een voedingszaak? Soms ver te zoeken...  Er zijn nog enkele winkels die dap-
per volhouden maar inkopen doen zonder de auto te moeten nemen wordt 
alsmaar moeilijker. Lees het hier op pagina 4!

herk-de-stad.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 11 - JunI - JulI 2012

iedereen inbegrepen

Kennismaking met nieuwe kandidaten

In de vorige editie van ons 
blad kon je kennismaken 
met Bart Gruyters, de lijst-
trekker van CD&V voor 
de komende gemeente-
raadsverkiezingen.  Hij laat 
jullie in deze en volgende 
uitgaven kennismaken met 
de mensen die samen met 
hem de lijst voor CD&V 
gaan vormen.

Lees mee op pagina 2!
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“De plaatsten op onze lijst 
geraken ingevuld,” zegt CD&V-
lijsttrekker Bart Gruyters, “Ik 
ben blij dat we verschillende 
mensen kunnen aantrekken om 
onze lijst te versterken.  Men-
sen van alle leeftijden, deelge-
meenten, met eigen interesses, 
ideeën, kortom ‘iedereen inbe-
grepen’ geldt zeker ook voor 
onze kandidaten. Graag stel ik 
alvast enkele van deze mensen 
voor: vandaag zijn dat Lutgarde 
Claes, Dirk Den Haese, Katrien 
Jannes en Erik Evens.”

Dirk Den Haese 
Dirk Den Haese is afkomstig van 
Melle, een gemeente uit Oost-Vlaande-
ren,  waar zijn vader actief  was achter 
de schermen van de toenmalige CVP. 
Via deze weg kreeg hij ‘het politieke 
virus’ te pakken en dit is altijd blijven 
woekeren. Bij de verkiezingen in 2006 
stond hij op de lijst voor CD&V in 
Zingem, een dorp in Zuid-O-VL. Hij 
werd verkozen als OCMW-raadslid.  In 
2009 verhuisde hij naar Herk-de-Stad 
en stapte al vrij snel in de groep van de 
lokale CD&V-afdeling. Dirk is actief  
als voorzitter van het VVV-Toerisme 
Herk-de-Stad, lid van de Raad van 
Bestuur v/d Markthallen & secretaris 
van CD&V Herk-de-Stad. In zijn vrije 
tijd is hij een fervent duiker die al heel 
wat watertjes heeft doorzwommen. Hij 
houdt van de natuur, lange wandelin-
gen, een stevige fietstocht, een goed 
glas wijn, lekker eten en een sociale 
babbel met collega’s & vrienden.

Lutgarde Claes 
Lutgarde Claes is afkomstig van Schu-
len en woont er nog steeds. Ze zet zich 
al jaren in als zeer actieve kleuterleid-
ster in de plaatselijke school. Van huize 
uit was ze niet echt met politiek bezig, 
maar Lut is iemand die er van geniet 
om zich tussen de mensen te bewegen. 
Mensen van alle leeftijden, van alle 
strekkingen. Waar ze kan, steekt ze 
steeds een helpende hand toe. Ik waar-
deer haar enorm voor haar positieve in-
gesteldheid. Haar overige energie steekt 
ze graag in wandelen, fietsen en een 
partijtje tafeltennis. Genieten van lekker 
eten en drinken samen met vrienden is 
ook iets waar Lut van houdt.

Erik Evens 
Erik Evens verhuisde recent van 
Berbroek naar Schulen. Voor hij naar 
Herk-de- Stad kwam woonde hij in 
Overpelt. Daar keek hij toen op naar 
Karel Pinxten die zijn interesse voor de 
politiek aanwakkerde. In 2001 ver-
huisde hij naar Berbroek. Hij sloot zich 
aan bij de lokale afdeling waar we hem 
enorm waarderen voor zijn financieel 
inzicht en zijn computerkennis. 
Hij zetelt als vertegenwoordiger in de 
RvB van de bibliotheek en is lid van het 

VVV in de RvB. In zijn vrije tijd komt 
het gezin zeker op de eerste plaats en 
doet hij graag aan fitness. Daarnaast 
gaat hij op zoek naar wrakken onder 
water. De Franse kust is hiervoor zijn 
favoriete duikplek.  

Katrien Jannes 
Katrien Jannes is zich recent in Donk 
komen vestigen. Zij woonde voordien 
dan wel in Scherpenheuvel maar kwam 
elke dag naar Donk en nadien naar 
Herk om daar naar school te gaan. Ze 
studeert dit jaar af  als Master in de 
Communicatiewetenschappen. Politiek 
heeft haar op één of  andere manier 
altijd geïnteresseerd. In die mate dat ze 
volgend jaar verder gaat studeren in de 
richting: internationale politiek. Ook de 
lokale politiek interesseert haar enorm. 
Om die reden wil ze ook op onze lijst 
staan. Misschien niet evident voor een 
21-jarige maar ze heeft enorm veel zin 
om zich voor de plaatselijke politiek 
te engageren. Vrije momenten vult ze 
graag in met gitaar spelen, joggen of  in 
de auto springen en er even op uit trek-
ken naar Frankrijk of  Italië.

Kennismaking met nieuwe CD&V-kandidaten



Ere-schepen Postuum voor Emile Morren…
Op de gemeenteraad van 14 
mei 2012 werd de titel van “ere-
schepen postuum“ gestemd 
door de volledige raad.  Emile 
Morren werd geboren te Donk 
op 14 januari 1921 en overleed 
op 25 april 1998.

Emile was schepen van Donk van 20 
januari 1948 tot en met 31 december 
1964 en van 16 oktober 1967 tot 4 
januari 1971.

Onze vriend Emile is ongeveer 19 jaar 
schepen geweest van Donk, met voor 
die tijd een karrevracht aan verwezenlij-
kingen. Hierbij enkele voorbeelden, de 
volledige lijst zou te lang zijn om op te 
sommen: 
• waterleiding in volledig Donk
• aanleg van de betongweg, Dorpstraat 

en Korpsestraat tot de grens met 
Rummen.

• Verharding van de wegen Dreefstraat, 
Th. Donnéstraat, ea.

• 

Betonverharding van de Nieuwstraat
• Bouw van de nieuwe lagere school

Wat waarderen zij in onze gemeente?
Wij vroegen onze nieuwe kan-
didaten wat zij waarderen in 
onze gemeente en waaraan zij 
hun steentje willen bijdragen.

Erik Evens:  Ik kan echt genieten van 
Rock Herk. Vroeger, tijdens mijn apenjaren 
kwamen we vanuit Overpelt met een bende 
vrienden hier in het Olmenhof  samen om 
te genieten van een toffe sfeer en goede 
muziek. Nu, sinds ik in Herk-de-Stad woon 
heb ik Rock Herk herontdekt. Ik kom er 
terug  oude bekenden van vroeger tegen. 
Het is gewoon een begrip in Limburg en 
ver daarbuiten. Wat ik een beetje mis, is een 
plaats in elk deeldorp om gezellig samen te 
komen, een accommodatie die goed uitge-
rust is, zodat er diverse activiteiten kunnen 
doorgaan. Hiervoor wil ik ijveren: dat er in 
elke deelgemeente een soort van buurthuis 
kan komen waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, waar mooie initiatieven kunnen 

plaatsvinden. Kortom een plaats waar ‘ie-
dereen iedereen kan ontmoeten’. Daarnaast 
kunnen we in Herk-de-Stad niet naast het 
prachtig groene kader van onze gemeente 
kijken. Dit is iets wat zeker behouden moet 
blijven en misschien nog meer in de volle-
dige gemeente geaccentueerd moet worden.

Lut Claes: In mijn vrije tijd ga ik graag 
fietsen of  wandelen langs één van de vele 
mooie plekjes die onze gemeente telt. 
Schulen-centrum is wel aan een opwaarde-
ring toe.  Ook verkeersveiligheid  is voor mij 
een belangrijk punt. Kinderen moeten veilig 
naar school kunnen komen.  Maar ik zou 
ook het woonbeleid willen aanpakken. Voor 
onze jongeren wordt het steeds moeilijker 
om een betaalbaar huis te huren of  te ko-
pen in Herk-de-Stad. Dat maakt mij zorgen. 
Misschien dat we daar toch nog het één en 
het ander aan kunnen verbeteren.

Katrien Jannes: Ik ben blij met het cultu-
reel aanbod dat er in Herk-de-Stad is voor 
jongeren. Maar naar mijn gevoel kan dit nog 
meer uitgebreid worden. Problemen met 
verkeersveiligheid merk ik ook op in Donk. 
Er is opvallend veel vrachtverkeer door 
onze gemeente. Dat zou moeten aangepakt 
worden.  

Dirk Den Haese: Ik heb veel mooie herin-
neringen aan de bloesemtocht van vorig 
jaar. Het was toen zeer mooi weer, veel zon, 
blije mensen en een fijne sfeer. Zo’n dingen 
organiseren, daar ga ik voor.  De toeristische 
& sociale sector in het algemeen interes-
seren mij enorm. Hiervoor wil ik me zeker 
verder inzetten. Maar ik vind het ook be-
langrijk dat er meer dialoog komt tussen het 
beleid en de oppositie om op een positieve 
manier iets te kunnen betekenen voor alle 
inwoners van Herk-de-Stad.

Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Uw lokale contactpersoon
Erik Evens (evenseri@hotmail.
com)
www.herk-de-stad.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Iedereen inbegrepen, ook u!
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Winkelen in Herk-de-Stad

CD&V eist daarom een gemeentelijke 
subsidie voor mensen die investeren in de 
lokale detailhandel (o.m. bakkers, been-
houwers, winkels, etc.).  Een halt toeroe-
pen aan leegstand en het omvormen van 
goede handelsruimtes in appartementen.

Daarom dienen mensen die het initia-
tief  nemen om Herk-de-Stad een beetje 
aangenamer te maken voor zijn inwoners 

opnieuw gemotiveerd te worden.

De gemeente dient daarom een startka-
pitaal ter beschikking te stellen dat kan 
oplopen tot € 8000 en een terugbetaling 
van de grondlasten over een periode van 
drie jaar voor iedere nieuwe investeerder in 
de Herkse detailhandel. Gaan we hiermee 
de concurrentie voor de reeds bestaande 
handelaars verscherpen? Niets daarvan, 

ook bestaande handelaars die belangrijke 
investeringen doen, moeten van een 
dergelijke betoelaging een graantje kunnen 
meepikken.

Een beleid dient niet aan zichzelf  te 
denken maar ruimte te scheppen voor ini-
tiatief.  Wij vertrouwen erop dat Herk-de-
Stad met meer zelfstandige handelszaken 
een stuk aangenamer wordt om te leven.

We stellen vast dat in de centra van Herk-de-Stad en haar deelge-
meenten van de weinige winkelpanden er vaak verscheidene leeg 
staan. Er moeten terug meer winkels komen op Herks grondge-
bied. Winkels voor de mensen van Herk-de-Stad, Schakkebroek, 
Schulen, Donk en Berbroek.

Al jaren hamert CD&V op de 
noodzaak aan ontmoetings-
plaatsen en buurthuizen voor 
de lokale Herkenaar. Wat is er 
van gekomen?  

Enkele voorbeelden: in Donk: een oud 
gemeentehuis vol rommel en een Pastorij 
die voor veel geld verkocht werd.  In 
Schulen: een leegstaand oud gemeen-
tehuis en een sporthal met cafetaria die 
eerstdaags hetzelfde lot dreigt te onder-
gaan. In Schakkebroek: oude gebouwen 
die ideaal konden omgebouwd worden 
tot hedendaagse ontmoetingsplaatsen.

Het afscheidnemend bestuur wilde wel 
in Herk-centrum een nieuw gebouw 
voor de kinderopvang van 4.000.000 
euro en een nieuw Huis van de Senior. 
De gemeentelijke eigendommen in de 
deelgemeentes zouden verkocht worden 
om de rekening te betalen.

CD&V heeft niets tegen een betere kin-
deropvang en is al evenmin gekant tegen 
de senioren.
Maar niet ten koste van de deelgemeen-
ten! Meer dan de helft van de Herkse 
bevolking woont nog altijd in de deel-
gemeentes. Ook zij hebben hun vereni-
gingsleven.

CD&V wenst alleen deel te nemen 
aan een gemeentebeleid dat hiervan 
werk maakt. Verkoop de gemeentelijke 
eigendommen waarmee je niets doet 
en richt met de opbrengst hiervan in de 
deelgemeenten ontmoetingsplaatsen op 
voor iedere Herkenaar. Zoals in zoveel 
andere gemeenten kan het beheer hier-
van worden overgedragen aan de lokale 
gemeenschappen (zoals momenteel de 
parochiezalen beheerd worden door de 
lokale gemeenschappen).

Ruil leegstand in voor ontmoetingsruim-
tes.

Buurthuizen en ontmoetingsplaatsen 
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