
Gemeentebestuur op de vingers getikt
Aan een groot landbouwbedrijf in Berbroek werden vergunningen afgeleverd om 
een Biogasinstallatie te bouwen in het landschappelijk waardevol  landbouwge-
bied, gelegen in de buurt van het Kasteel GASTERBOS.
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herk-de-stad

Elkaar een gelukkig jaar wensen is 
goed. Samen aan een gelukkig jaar 
werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kiezen, 
kiezen zij voor een betere samenleving. 
Door de zaken aan te pakken, door 
creatief te zijn en te ondernemen blijkt 
dat mensen tot grote daden in staat zijn. 
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuis-
zorg, jeugdverenigingen en nog veel meer 
initiatieven en organisaties begonnen 
ooit als geëngageerde inzet van en voor 
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo 
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het 
verenigingsleven, tot heel Herk-de-Stad, 
heel Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en 
als het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische 
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 
heeft weinig vat op de internationale 
economie. Wij willen de mensen dus niet 
wijs maken dat we via overheidsingrepen 
ons land kunnen isoleren uit de bedrei-
gingen van de buitenwereld. Maar we 
willen de mensen wel sociaal-economisch 
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 
tegen de grillen van de wereldeconomie. 
We willen ook ondernemers en bedrijven 
versterken, zodat zij op hun beurt onze 
economie versterken. 
Alleen door oprechte samenwerking kun-
nen we ervoor zorgen dat niemand in de 
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Gerard Windmolders, voorzitter CD&V 

Herk-de-Stad

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar

Met deze biogasinstallatie wenst het 
betrokken landbouwbedrijf haar mest-
overschotten weg te werken alsook ander 
dierlijk en biologisch afval.  Door de 
vergisting van dit afval wordt biogas ver-
kregen waarmee op een alternatieve wijze 
elektriciteit wordt geproduceerd.  Schijn-
baar een lovend initiatief.  
Deze biogasinstallatie vereist een enorme 
massa afval dat door het landbouwbedrijf 
in zijn huidige vorm niet geproduceerd 
wordt en dat dus van elders dient aange-
voerd te worden.  Ook plant het bedrijf de 
bijplaatsing van een grote varkensstal van 
3000 dieren.  Bovendien zou met de bouw 
van deze installatie de omvang van het 
bedrijf meer dan verdubbelen.
Omwonenden maken zich dan ook zorgen 
over de vele transporten die de typische 
kasseiweg naar Gasterbos zal te verduren 
krijgen, over de geurhinder (die nu al bij 
momenten moeilijk te dragen is), over de 
visuele hinder.

Alzo werden er door één omwonende 
meerdere procedures ingespannen voor 
de Raad van State.  De Raad vernietigde 
reeds de bouwvergunning van de varkens-
stal.  Tevens werd de Raad geadviseerd 
om ook de bouwvergunning van de bio-
gasinstallatie te vernietigen.
De auditeur bij de Raad van State heeft 
het o.m. moeilijk met de inplanting van 
een dergelijke industriële installatie in een 
landschappelijk waardevol gebied.  Zo 
stelt de auditeur dat het geplande groen-
scherm rond het op te richten bedrijf als 
excuus kan gebruikt worden.
Iedereen kent de schilderachtige omge-
ving rond het kasteel van Gasterbos.  Het 
is inderdaad de vraag of een afvalver-
werkende onderneming in een dergelijk 
schilderachtig gebied op haar plaats ligt.  
En wat zegt het Gemeentebestuur ?  Daar 
stelt men zich geen vragen en werkt men 
al aan de afgifte van een nieuwe vergun-
ning.  En de boer..hij ploegde voort.      
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MEER DAN 60 JAAR NA WO II : Gesprek met een 
        Herkse ex-krijgsgevangene:  JULES MARIS
Praten met deze ex-krijgsgevangene van WO II is een voorrecht. Jules mag zich de 
nestor noemen van de oud-strijders, afdeling Groot-Herk. Geboren te Binderveld op 
13 augustus 1914 is deze kloeke landbouwer, door zijn huwelijk met Maria Demeer, 
neergestreken in Herk-de-Stad. In de Kleine Kruisstraat boeren Jules en zijn vrouw 
en zorgen samen voor de opvoeding van hun vijf kinderen. 

Als wij hem bezoeken denken wij onwil-
lekeurig terug aan de boerenfiguren van 
Stijn Streuvels. Knusjes genesteld aan 
de Leuvense kachel vertelt deze kranige 
negentiger, nog  steeds verknocht aan zijn 
akkers en zijn weiden, over zijn beleve-
nissen als soldaat en krijgsgevangene van 
WO II. “ Une cascade de paroles “ volgt 
en de woordenvloed wordt enkel onder-
broken door een diep gezucht als Jules 
terugdenkt aan de geleden ontberingen, 
koude en doorstane gevaren.
Het “livret militaire” vermeldt dat Jules 
van de “classe de milice 1934” was. Hij 
treedt toe tot de 15de artillerie en is “ 
Vlaamsch” sprekende. Zijn verhaal wordt 
nochtans geregeld doorspekt met allerlei 
Duitse en Franse bevelen en zegswijzen.
Jules: “Ik heb ongeveer 4 jaar dienst 
gedaan als bevoorrader bij het paarden-
volk. Via Scherpenheuvel zijn wij in Gent 
beland voor onze verdere soldatendienst. 
Aan de Leie werd ik ingezet als verant-
woordelijke voor de paarden. Op zekere 
dag werd mij de opdracht gegeven om de 
boten een eind te laten trekken door mijn 
paarden. Ondanks mijn protest werden de 
dieren ingespannen en begonnen wij aan 
deze karwei. Door het heen en weer slin-
geren van het vaartuig werd mijn lieve-
lingspaard de rivier ingetrokken. Met lede 
ogen moest ik toezien hoe mijn paard de 
verdrinkingsdood tegemoet ging.”
Via omzwervingen door Nederland en 
Duitsland komt Jules terecht in Sta-
black (Polen) aan de Baltische zee, meer 

bepaald in het kamp Stalag I van Konigs-
berg, gelegen aan de Russische grens.
Jules : “Hier heb ik verschillende weken 
moeten werken op een staatsboerderij. 
Alle facetten van de boerenstiel zijn aan 
bod gekomen. Samen met enkele vrien-
den hadden wij de zorg over 65 melkkoei-
en en enkele paarden. Ondanks het zwaar 
labeur en heimwee naar huis vlogen de 
dagen om met akkeren, oogsten, planten, 
zaaien, paarden voederen. Ik heb er ook 
een kapelaan ontmoet die voorging in 
de misviering. Het was ene Wojtyla, de 
latere paus van Rome.”
Na een korte onderbreking wordt Jules in 
1939 terug opgeroepen om “onder de wa-
pens” te gaan. Zijn “code pénal militaire” 
vermeldt dat hij in WO II als krijgsge-
vangene heeft gediend van 19.5.40 tot 
17.1.41
Jules :” In 1940 werd ik gemobiliseerd in 
de streek Herselt  - Westerlo. Ik herin-
ner mij nog de strenge winter. Door de 
snerpende winden in de vrieskou tijdens “ 
de wacht kloppen” zijn mijn beide onder-
benen bijna bevroren. Ook handen, oren 
en neus moesten het ontgelden. (Toont de 
zichtbare sporen en littekens aan de le-
dematen.) Ik heb er veel honger geleden. 
Een klein stukje brood ’s morgens was 
meestal ons rantsoen. Maar de solidari-
teit was groot onder de soldaten en wij 
hebben er ons doorheen geslagen. Ook 
herinner ik mij levendig de rattenplaag.  
Overal en altijd waren deze diertjes onze 
metgezellen. Wij keken ook altijd uit naar 

de zondagmiddag. Dan zat het werk erop 
en begon onze “wasdag”. Vooraleer ons 
enig hemd een beurt kreeg was het “lui-
zen knippen” geblazen. Zelfs ’s nachts 
werden wij gepest door geweerschoten 
boven onze hoofden, afgevuurd door 
een Oostenrijkse militair. Om eventuele 
vluchtpogingen in de kiem te smoren 
waren wij verplicht om in ons blootje te 
slapen.”
Kapitein Herman honoreerde “ la manière 
de servir” van Jules met een “ zeer goed.”
Jules :”Ik heb veel meegemaakt, hon-
ger, dorst en kou geleden. Dank zij mijn 
sterk gestel heb ik het kunnen overleven. 
Veel van de kameraden onder de wapens 
kunnen het niet meer vertellen. Zij zijn 
gesneuveld op het slagveld of gestorven 
aan de doorstane ontberingen. Ik heb hard 
gewerkt in mijn leven en heb een hoge 
ouderdom mogen bereiken. De oorlog ligt 
achter ons. Leve de vrijheid en de vrede.”
Jaarlijks neemt Jules, samen met zijn 
vriend André Somers, deel aan de vierin-
gen van 11 november. Tijdens de receptie 
en het feest geniet hij met volle teugen 
van het samenzijn met collega’s oud-
strijders.
En Jules vertelt opnieuw zijn verhaal over 
de gruwel der oorlogsjaren…

Vrouw en Maatschappij kwam samen in 
“De Markthallen” in Herk-de-Stad.
Voor de speerpunten van haar program-
ma rond combinatie zorg, gezin en arbeid 
zocht en vond Vrouw & Maatschappij 
inspiratie in het hoge Noorden.
De voormiddag werd ingezet met een 
Scandinavisch ontbijt.  Voldoende ge-

sterkt luisterden de aanwezigen nadien 
naar een uiteenzetting van Veerle Heeren, 
Vlaams parlementslid en van Alexander 
Naessens van het Deens Cultureel Insti-
tuut te Brussel.  Het geheel werd door 
een Limburgse bedrijfsbril bekeken door 
Ann Doucet, regiomanager Acerta Con-
sult Limburg.  Een panel, van vrouwe-

lijke mandatarissen waaronder, Chantal 
Lucas, Liesbeth Van der Auwera, Sonja 
Claes en Veerle Heeren stond de mensen 
graag te woord.
het werd een aangename en leerrijke 
ontmoetingsdag.

VROUW & MAATSCHAPPIJ BEKIJKT HET ‘SCANDINAVISCH MODEL’
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Omdat leden belangrijk zijn!
Wil je informatie uit de eerste hand?
Wil je de kans om ongezouten je mening te geven en mee te werken aan de CD&V- 
standpunten?
Wil je op de hoogte blijven van de lokale politiek en persoonlijk contact hebben met 
de CD&V- mandatarissen?
Wil je inspraak over de kandidatenlijsten bij de verkiezingen?
Durf dan de stap te zetten naar het lidmaatschap van CD&V en blijf niet aan de 
zijlijn staan.

CD&V heeft mensen zoals jij nodig om 
op een geloofwaardige, toekomstgerichte 
wijze aan politiek te doen.
CD&V is een partij van mensen die zich 
verenigen en met elkaar van gedachten 
wisselen. Samen vormen zij een netwerk 
met meer dan 80.000 leden. Dit is een 
heel groot potentieel aan enthousiasme, 
engagement en inzet.
We zoeken nog meer mensen met zin voor 
initiatief, met verfrissende ideeën en met 
een visie op morgen.
Vind je ook dat het anders kan, sluit aan 
bij de grote CD&V- familie. Gebruik je 
stem, geef je mening,discussieer en denk 

actief mee over het beleid in je gemeente.
Politiek speelt zich af in je straat, buurt! 
Nergens anders bepalen de leden zo sterk 
de standpunten  van hun partij als in 
CD&V..Om nog meer actief te zijn kan je 
als lid  meewerken  bij de realisatie van 
ons krantje;  of in stilte vrienden en buren 
overtuigen van ons verhaal.  Elke dag zet-
ten wij onze politieke visie om in goed en 
betrouwbaar bestuur. We doen dat in onze 
authentieke oranje stijl: in overleg met 
onze kartelpartner NIEUW zoeken naar 
rechtvaardige, haalbare oplossingen die de 
samenleving vooruithelpen.
Waag de stap en word lid van CD&V.

Voor informatie kan je altijd terecht bij 
onderstaande  mandatarissen.

Namens CD&V–Herk-de-Stad,

Gemeenteraadsleden : 
Willy Geerdens: 013 / 55 21 29 
clara.willy@belgacom.net
Bart Gruyters: 013 / 55 29 10  
gruyters.marinus@skynet.be
Louis Vanuytrecht: 013 / 44 39 77
Sara Vanholst: 013 / 29 43 56
sara_vanholst@hotmail.com 

OCMW-raadslid : Ulrika Breesch 
ulrikabreesch@hotmail.com

Provincieraadslid : Chantal Bulens-Lucas 
011 / 31 34 77  clucas@raadlimburg.be

Voorzitter: Gerard Windmolders  
013 / 55 15 09  
gerard.windmolders@telenet.be
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