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D!RECT
"HET C-TERREIN"

Eén jaar
later…

Over kartels en zo…
Gerard Windmolders, Jos
Vos en Hugo Baeten zijn de
spelers in de hulpcompetitie.
En onze andere spelers staan
klaar om de gepaste voorzet
te geven en tegendoelpunten
te voorkomen.
Iedere ploeg moet geregeld
nieuw bloed aantrekken en
wil ook voor een zo groot
Na verscheidene jaren van mogelijk publiek spelen.
inzet, hard trainen en nauw Daarom zijn we een kartel
gezet volgen van de wedstrij aangegaan met Nieuw.
den zijn we dan bij de selec
tie van 2000 toch geslaagd Een ploeg waarmee wij
om ons rechtstreeks te kwali samen in de middenmoot
ficeren. Wij staan in het klas van de competitie zaten en
hopen om in 2006 het kam
sement tweede.
pioenschap naar ons toe te
Onze twee reserve spelers kunnen trekken, onder de
Bart Gruyters en Chantal naam CD&V-NIEUW. Zij
Bulens vielen in voor Willy beschikken over spelers die
Geerdens
en
Louis de ploeg op verscheidene
Vanuytrecht. Hiermee deden plaatsen zullen versterken.
zij genoeg competitieritme Met de aanwinst van enkele
op om samen met Louis en spitsen en middenvelders
Willy in 2006 klaar te staan moeten we de concurrentie
aankunnen en hun counters
voor de nieuwe competitie.
afblokken.
Met onze club CVP HERK
hebben we in het verleden
vele titels behaald. Toch wer
den we in 1982 op achtervol
gen aangewezen. Triest, om
zonder kwalificatiewedstrij
den en met toch heel wat
goede spelers naar de banken
te worden verwezen.

Onze supporters die vroeger
de rode lantaarn droegen
zullen beloond worden voor
hun vertrouwen. Zo hopen
wij in de nabije toekomst het
beste van onze ploeg te laten
zien en onze staanplaatsen
uit te bouwen tot een over
dekte zittribune. Of gewoon
op wat groener en beter gras
te kunnen spelen?
Wim Breesch,
Voorzitter

■ Op de gemeenteraad van
17 januari 2005 heb ik het
schepenmandaat
van
Openbare Werken overge
dragen aan Chantal, door
een politieke afspraak bij
de bestuursvorming in
2000
Gezamenlijk deden we de
overgang waardoor deze
wissel zonder problemen is
verlopen en geen enkel dos
sier enige vertraging of
nadeel ervan heeft onder
vonden.

… aan de gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober 2006.

Ik wil er daarom nog steeds
100 % voor gaan en straks de
jonge kandidaten en gekoze
nen, geëngageerd begeleiden
door deze tijd van moderne

-"Project verbindingsriool
Berbroek": aanbesteed en
uitvoerbaar in 2006.

-"Project Doelstraat – De
Pierpontstraat": zit in de
pijplijn in samenspraak met
het Vlaams Gewest AWV.
De start van het dossier is
genomen en de tussenkomst
bij CD&V-minister Chris
Peeters is zéér positief.

"Ik doe… ZEKER NOG MEE!"

De vergrijzing en de sterke
groei van het aantal senioren
vereist dat ook deze groep in
het bijzonder, mede met alle
Herkenaren, kunnen rekenen
op een sterke vertegenwoor
diging, daar er steeds een
tekort is aan kandidaten met
een rijke ervaring en een ster
ke en aanhoudende inzet.

nium palen zoals vorige pro
jekten, Grote Hoolstraat,
Houwijkerstraat,
Mane
straat en Sint Jorislaan, allen
uitgevoerd nog tijdens mijn
schepenmandaat.

-"Project riolering SintTruidersteenweg": is even
eens vergevorderd voor aan
besteding wegens de voor
aanbesteding en uitvoer in
samenspraak met Inter
Aqua en Afdeling Wegen en
Verkeer Limburg.

Louis VANUYTRECHT:

■ Wat er ook van zij, de
tegenpartijen strooien gre
tig rond dat ik mij niet
meer kandidaat zal stellen
in oktober. Zij houden hun
wensen voor werkelijkheid!

HERK-DE-STAD

maar toch wel moeilijke politiek.

hele Herkse bevolking, zeker
als die dat nog zal willen.

Zoals ik in het verleden heb
bewezen zal ik daarom blijven ten dienste staan voor de

Louis Vanuytrecht
Gemeenteraadslid

De voornaamste grote
projecten betreffende
openbare werken zijn
ten uitvoer:
-"Smolderstraat op schei
ding Schakkebroek en Rum
men-Geetbets": vernieuwing
wegen en gescheiden riool
stelsel en, vooral na per
soonlijke tussenkomst bij
Interelectra, zullen de ener
gieleidingen ondergronds
gebracht worden en zal de
wegverlichting vernieuwd en
uitgerust worden met alumi-

Toerisme
Herk-de-Stad heeft op toeris
tisch gebied heel wat te bie
den.
Samen met voorzitter Valère
Keldermans en ondervoorzit
ter Willy Geerdens willen wij
Herk-de-Stad als anker- en
pleisterplaats promoten.
De natuurgebieden, de mo
numenten en kastelen, het
kunstpatrimonium en streek
producten, gekoppeld aan
een lint van cultuur en histo
riek, waarborgen een grote
belevingswaarde.
Omdat wij onze stad op de
Limburgse kaart willen por
tretteren organiseren wij of
nemen wij deel aan allerlei
activiteiten en evenementen.
Aan de cultuur- en land
schapstoerist wensen we aan
gename deugddoende recre
atiemomenten in onze stad.

Meldenswaardig is het "Pro
ject herinrichting Markt
plein en bijhorende straten"
wat in alle opzichten een
zeer geslaagde uitvoering is
die werd afgerond bij de
officiële openstelling in april
2005. Bijzonder waren, en
zijn nog steeds, de tevreden
heid en niets dan lovende
woorden hierover van alle
inwoners van Herk-de-Stad
en ook van daarbuiten.
Louis Vanuytrecht
Gemeenteraadslid en
gewezen schepen van
Openbare Werken

