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CIJFERS EN LETTERS 

1. BELASTINGEN 
De voorbije jaren is er in 
Herk heel wat te doen 
geweest over de hoogte van 
de onroerende voorheffing 
(of de ‘grondbelasting’). 
Deze werd aan het begin van 
deze bestuursperiode flink 
verhoogd omdat je de 
bodem van onze Herkse 
gemeentekas al moest gaan 
afschrapen om nog iets uit
gevoerd te krijgen. 
En uitgevoerd werd en 
wordt: de aanleg van een 
nieuwe ring rond Herk, rio
leringswerken in Schulen en 
Berbroek, werken in 
Schakkebroek en Donk, de 
aanleg van het vernieuwde 
marktplein in Herk centrum, 
de Finse looppiste in 
Donk.Ook werd er geld 

opzij gezet voor toekomstige 
projecten zoals de bouw van 
een Sporthal. 
Goed gewerkt dus en daar
om drong CD&V aan op 
een belastingverlaging. De 
belangrijkste investeringen 
zijn immers achter de rug of 
hiervoor werd al geld opzij 
gezet. Natuurlijk zijn er 
altijd anderen die verlang
lijstjes blijven opstellen: 
meer gemeentepersoneel, 
(nog) meer diensten, meer 
aankopen en dit zonder na te 
denken over het eindelijk 
eens afschaffen van bv. over
bodig geworden diensten, 
evenementen of subsidies. 
Beleid voeren betekent 
immers ook durven bespa
ren op gemeentelijke uitga
ven. Met een belastingverla

ging naar 1200 opcentiemen 
knoopt Herk terug aan bij 
het groepje gemeenten waar 
de onroerende voorheffing 
tot de laagste van Vlaan
deren behoort. (Gemiddelde 
in Vlaanderen ligt op 1280 
en in Limburg op 1262 
opcentiemen) 
En het zou nog beter moe
ten kunnen maar… om te 
dansen moet je partner nu 
eenmaal ook willen mee
doen. 

2. OCMW-uitgaven 
Ons Herks OCMW kost 
jaarlijks 99 euro aan iedere 
Herkse inwoner.  Ter verge
lijking: vergelijkbare Lim
burgse gemeentes zoals 
Lummen, Diepenbeek, Ham, 
Neerpelt spenderen hieraan 

jaarlijks 75 euro per inwo
ner (werken dus 25 % goed
koper). In heel Limburg 
bedraagt de gemiddelde 
OCMW kost 85 euro per 
inwoner.  Nochtans hebben 
deze Limburgse gemeenten 
allemaal rusthuizen, zieken
huizen in beheer ofwel heb
ben zij veel grote groepen 
kansarmen (denk bv. aan de 
ex mijngemeenten) te hun
nen laste. In Herk-de-Stad 
niets van dat alles. 
Nochtans deelt ook de zoge
zegd immer zuinige VLD in 
het OCMW mee de lakens 
uit. 
CD&V heeft de afgelopen 
jaren getracht om te saneren 
waar mogelijk. Daarom 
hopen wij tegen medio 2006 
een flinke vermindering van 

deze kost te kunnen presen
teren. Alvast moet deze 
OCMW-kost in een eerste 
fase tot het Limburgse 
gemiddelde worden terugge
bracht. 

Gerard Windmolders 

ZICHTBAAR of AANWEZIG?

Zit je nu met Johny White op de koffie tijdens één van de Lorali-namiddagen, subsi- vlak van afvalpreventie en 
vele Lorali-seniorennamiddagen, op de jubileumeditie dies voor podiumkunsten en –sortering. De mazen van 
van de bebloemingsactie, in de opbouw van de planten- vernieuwende activiteiten het net werden nog ver
dag, in één van de vele vergaderingen over de fusie tussen enz. Hier hoort echter kleind door het invoeren van 
de Limburgse afvalintercommunales, op een voordracht bescheidenheid want cultuur een reclameheffing. Met de 
over Wendelen…? en verenigingsleven zijn niet hiervan ontvangen gelden 

mogelijk zonder de vele vrij- kan de komende jaren een 
willigers. Hun werk moet efficiënt vervolgingsbeleid 
echter mogelijk gemaakt worden gevoerd naar sluik
worden en daar willen wij stortingen. 
voor blijven zorgen. 
Aanwezig? Niet altijd en De Buitenschoolse kinderop
overal. Zichtbaar? Reken vang werd volledig uitge
maar van Yes. bouwd en draait op volle 

toeren. Onze Herkse kinde-
Zoals naar ons overvol en ren komen vast en zeker 
goed draaiend gemeen
schapscentrum loeren de 
buurgemeenten ook afgun
stig naar de vele uitgevoerde 
openbare werken sinds 
2000. Zou het kunnen dat 

Je bent nooit op genoeg voor iedereen was zowat het “de Louis Vanuytrecht-con
plaatsen tegelijk want altijd motto waaronder de afgelo- nectie” met de Vlaamse 
is er wel weer eentje die jou pen jaren vernieuwende Administratie ons hier geen 
opmerkt als afwezig. Reken organisaties werden ge- windeieren gelegd heeft? 
maar dat CD&V de afgelo- creëerd of ondersteund zoals Alvast erg zichtbaar! 
pen jaren aanwezig was in Cultuur op straat (Stand
de diverse beleidsdomeinen! beeld Pater Vanwingh), In leefmilieu groeide Herk 

Cultuur op kasteel (vierin- de afgelopen jaren uit tot 
Cultuur als ontmoeting en gen op Gasterbos), de een modelgemeente op het 

EEN DAGJE UIT HET LEVEN VAN… 

SCHEPEN CHANTAL BULENS 

Met de pakjes 
een beetje 
kerstsfeer 

brengen in de 

geleid tot het herberekenen van de 

straat. 

Herhaaldelijke wateroverlast heeft 

hangmuur in het overstort, zodat het 

hoeveelheid water dat overgestort 
mag worden. Dit heeft op zijn beurt 

geleid tot het uitkappen van de 

water sneller kan doorstromen. 

niets te kort en zijn dan ook 
met velen aanwezig. 

CD&V is er zeker van dat 
hun schepenen de afgelopen 
jaren hard gewerkt hebben. 
Dat ze niet steeds op de eer
ste rij stonden te blinken is 
zeker ook waar maar heeft 
veeleer te maken met verant
woordelijkheden elders 
zoals gezin en job. Jongere 
mensen hebben nu eenmaal 
een gezin en een bijkomende 
dagtaak. 

Bart Gruyters, Schepen 
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Ondertussen is ook het paadje naast de Oude 
Toren, geklinkerd. 

Een vernieuwing van de kerkhofpaden was 
nodig omdat de oude omhoog gewerkt waren 

door de bomen. 
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