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iedereen inbegrepen

Hartverwarmende nieuwjaarsreceptie 
van CD&V Herk-de-Stad

Meer foto’s op pagina 8!

Eedaflegging
Nieuwbakken gemeenteraadslid Marijke Berden en ancien Lou-
is Vanuytrecht legden samen met burgemeester Bart Gruyters 
de eed af. We hopen in de volgende editie van ons huis-aan-
huisblad al wat meer te vertellen over hun verwezenlijkingen. 

Met hun inzet, met een goede samenwerking met NVA-Nieuw 
en Open Vld én met Bart Gruyters als burgemeester zijn we er 
zeker van dat er heel wat positiefs zal gebeuren in het algemeen 
belang van de Herkenaren.



CD&V vernieuwt zich

Het is dan ook een genoegen om in 
deze editie van ons huis-aan-huisblad 
enkele van onze bestuursleden en man-
datarissen aan het woord laten die zich 
de komende jaren verder gaan inzetten 
voor de CD&V en voor Herk-de-Stad. 

Op partijvlak gaan Jean Vanisterdael als 
seniorenvoorzitter en Katrien Jannes 
als jongerenvoorzitter samen met het 
bestuur  er alles aan doen om de CD&V 
weer uit te bouwen tot een sterke partij 
voor alle geledingen van Herk. Niet 
omdat we het belangrijk vinden dat de 
CD&V een sterke partij moet zijn, maar 
omdat we vinden dat een partij die waar-
den als verbondenheid, samenwerking 
en respect belangrijk acht een meerwaar-
de kan zijn voor de Herkenaren.

Ik ben in het bijzonder heel blij met 

de nieuwe jongerenwerking en ook blij 
in het bestuur veel jongeren te tellen 
die bestuursverantwoordelijkheid op 
zich nemen en zich engageren voor de 
politiek. Jongeren die zonder twijfel 
nieuwe frisse ideeën zullen aanbrengen. 
Zij zullen in de volgende edities van ons 
huis-aan-huisblad zeker aan bod komen 
en zelf  hun zegje mogen doen, want 
het is niet altijd de burgemeester of  een 
voorzitter die de kans moet krijgen zijn 
idee te geven hoe we het kunnen verbe-
teren in Herk-de-Stad. 

Deze jongeren en andere bestuursleden 
hebben zich al enkele weken geleden van 
hun beste kant getoond door een zeer 
geslaagde receptie te organiseren met 
een talrijke opkomst en zullen zich nog 
bewijzen de volgende weken door onder 
andere de organisatie van een eerste 

CD&V Brunch. 

Als u die jongeren of  die andere 
bestuursleden, die zich in de politiek en-
gageren, wilt leren kennen, raad ik u aan 
een kijkje te nemen op onze website.

Als u zich trouwens geroepen voelt om 
de CD&V te helpen, moet u zeker niet 
aarzelen om contact op te nemen met 
ons.

U zal het wel begrepen hebben, u hebt 
te maken met een hernieuwde CD&V 
en een tevreden voorzitter.

Bruno De Cleene 
Voorzitter CD&V Herk-de-Stad

Al enkele maanden is CD&V 
terug in Herk-de-Stad. Als, in fe-
bruari verkozen, nieuwe voorzit-
ter verheug ik mij de volgende 
3 jaar, op een goede samenwer-
king met al onze bestuursle-
den en mandatarissen. We zijn 
er immers klaar voor om de 
CD&V in Herk-de-Stad verder 
uit te bouwen tot een gestruc-
tureerde en een vlot lopende 
partij. Een partij waarin ieder-
een welkom is en zijn steentje 
kan bijdragen op zijn of haar 
manier. Een partij waarin we 
zoeken naar wat de Herkenaren 
verbindt en vooruit helpt.
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Bruno De Cleene, 
voorzitter

Lore Michiels, 
ondervoorzitter

Jean Vanisterdael,
voorzitter CD&V-senioren

Katrien Jannes,
voorzitter JONGCD&V
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Dirk Denhaese,
secretaris

Erik Evens,
financiën en communicatie

Michiel Vanloffelt,
ledenwerver

Sandra Moelans,
verantwoordelijke activiteiten

Voorstelling van Marijke Berden en Louis Vanuytrecht
In de vorige editie van ons huis-aan-huisblad heeft onze nieuwe 
burgemeester Bart Gruyters een woordje uitleg gegeven. Nu ge-
ven we de kans aan Louis Vanuytrecht (schepen) en Marijke Ber-
den (gemeenteraadslid).

Louis Vanuytrecht heeft op 73-jarige leeftijd een behoorlijk 
pakket aan bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid. 
Dit zijn Ruimtelijke Ordening(RO), waterlopen, wonen en 
buitenschoolse kinderopvang(BKO). Bij een vorige legisla-
tuur als schepen waren het andere bevoegdheden, maar hij 
zal deze nieuwe niet met minder enthousiasme uitvoeren.

“Na 2 maanden beleid schieten we zeer goed op. Een beleid 
met 3 partijen en minstens evenveel verwachtingen is niet 
altijd gemakkelijk. Maar moeilijk gaat ook en alles zal zeer 
collegiaal beslist worden.”

“Enkele zaken die op mijn verlanglijstwenslijst staan zijn 
qua BKO oa. een nieuwe, centrale kinderopvang in Herk-
centrum, een aangepaste en afgesplitste verwarming voor 
Berbroek, een aangepaste verwarming voor Schakkebroek, 
een nieuwe keuken in Schulen, een aanpassing van de speel-
toestellen in Donk en betere speelruimte in Schakkebroek en 
Donk.”

Wat het woonbeleid betreft heeft Louis het in eerste instantie 
over Wonen West Limburg: “Dit project begint vorm te krij-
gen. Hier is het vooral de leegstand en de verwaarlozing van 
sommige gebouwen die aangepakt moet worden. Prioriteit 
moet uitgaan naar herbewonen, renoveren en in de uiterste 
gevallen desnoods beboeten voor langdurige leegstand en 
verwaarlozing”. Ook is het nu tijd voor de uitvoering van de 
bestaande RUP’s en de aanmaak van de nieuwe.

Marijke Berden, geboren en getogen in Berbroek, is zeer blij 
om als actieve moeder en uithuiswerkende verpleegkundige 
verkozen te zijn. Ze is zowel gemeenteraadslid als fractieleid-
ster van CD&V Herk-de-Stad. Ze zal in de toekomst Louis 
Vanuytrecht opvolgen als schepen.

Ze vertelt dat ze hier enorm naar uitkijkt omdat dit bevoegd-
heden zijn waarvoor je als schepen veel kan betekenen voor 
de samenleving in groot Herk. Ze zal hier dan ook 200% 
voor gaan.

Naast bovenstaande, zetelt Marijke ook in de Politieraad 
West-Limburg, in het Intergemeentelijk samenwerkingsver-
band Inter-Aqua en de gezondheidsraad.
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Bart Gruyters, 
burgemeester

Louis Vanuytrecht, 
schepen

Marijke Berden, 
gemeenteraadslid

Wim Breesch, 
OCMW-raadslid

Prijsvraag PLUIMPJE!
Ontdek 3 stukjes Herk-de-Stad: extra tip!
Ondanks de vele antwoorden die we ontvingen naar aanleiding van de prijsvraag 
in onze vorige editie, werd de oplossing voor de 3 foto’s niet gevonden in 1 en 
hetzelfde antwoord. Daarom geven we bij elke foto een extra tip, nl. de deelge-
meente waar de foto getrokken is.

We werden de 
voorbije winter 
getrakteerd op 
enkele mooie 
witte, winterse dagen.  Sneeuwpret 
om in de spelen, te wandelen, naar te 
kijken.  Sneeuwellende op de baan als 
je er door moet.  Maar niet zo in Herk.  
Hier waren de meeste wegen na enkele 
uren goed berijdbaar.  We wensen dan 
ook iedereen te bedanken die hiertoe 
zijn of  haar steentje heeft bijgedragen.  
De opdrachtgever, die de strooidien-
sten uitstuurde.  De mensen die dag en 
nacht hebben rondgereden om het zout 
overal ter plaatste te krijgen.  De man/
vrouw in de straat die de stoepen voor 
hun eigen deur en vaak ook voor de 
deur van de buren ging weg borstelen.  
En “Jos” met de pet die er voor dag en 
dauw voor zorgde dat de kinderen vei-
lig aan de schoolpoort geraakten.  Een 
welgemeende dankuwel aan iedereen!

Schulen

Herk-centrum 

Berbroek

Hartverwarmende nieuwjaarsreceptie 
van CD&V Herk-de-Stad

CD&V Herk-de-Stad
nodigt u uit voor hun

eerste Brunch

5 mei 2013
Inschrijven kan via

cdnvherkdestad@gmail.com

Welkom van 10 tot 13u

Volwassene: 12€ - Kind: 5€


