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Een gemeente
met energie
Het einde van het jaar nadert snel. Dit wil zeg-
gen dat we dankzij uw steun en vertrouwen al 
bijna een jaar samen met onze coalitiepartners 
aan het besturen zijn.
Onze ploeg wil van Herk-de-Stad een “Goed 
Gezinde Gemeente” maken: levendig, sociaal 
en bruisend.
Meer hierover leest u verderop in dit blad.
De feestdagen staan voor de deur. Daarom wen-
sen we u en uw familie alvast een zalig kerstfeest 
en een gelukkig Nieuwjaar.

Wij gaan voor 
een warm Herk

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Na een korte inleiding door Bart 
Gruyters, CD&V burgemeester van 
Herk-de-Stad, stak Wouter Beke van 
wal met een sterk pleidooi voor het 
moedige midden en het versterken van 
de mensen en gemeenschap. Hij toonde 
met duidelijke voorbeelden aan wat het 
betekent om, in een periode van econo-
mische crisis, verantwoordelijkheid op 
te nemen in het nationaal en regionaal 
beleid. Dit doet CD&V door in dialoog 
te treden en te focussen op overeen-
komsten in plaats van verschillen.

Enkele voorbeelden die hij aanhaalde 
waren de staatshervorming die door-
gevoerd werd (38 miljard euro aan be-

voegdheden voor de Vlaamse regering 
vanaf  nu, arbeidsmarktbeleid, kinder-
geld), de splitsing van BHV, het herstel 
van het vertrouwen in België door de 
internationale markten, de monster-
besparing die de laatste 2 jaar doorge-
voerd werd, etc... De bevoegdheden die 
op de mensen betrekking hebben liggen 
nu bij de regionale overheden.

Na een reeks vragen uit het publiek 
nam voorzitter Beke nog ruim de tijd 
om met de aanwezigen in de zaal een 
inhoudelijk gesprek aan te gaan.

De aanwezigen keerden met een zeer 
tevreden gevoel terug naar huis.
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Bruno De Cleene, 
voorzitter

Lore Michiels, 
ondervoorzitter

Jean Vanisterdael,
voorzitter CD&V-senioren

Katrien Jannes,
voorzitter JONGCD&V

Wouter Beke sprak in Herk-de-Stad
Op dinsdag 29 oktober werd door CD&V Herk-de-Stad nationaal CD&V 
voorzitter Wouter Beke uitgenodigd voor een uiteenzetting over de 
meerwaarde van CD&V op politiek vlak en over operatie Innesto.
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Dirk Denhaese,
secretaris

Erik Evens,
financiën en communicatie

Michiel Vanloffelt,
ledenwerver

Sandra Moelans,
verantwoordelijke activiteiten

Project wegenis Doelstraat-Peripontstraat
In 2001 had schepen Louis Vanuytrecht(CD&V) een  droom. In 2000 
vormden CD&V en SP.A een coalitie om Herk-de-Stad te besturen. 
Louis kreeg als eerste schepen openbare werken als bevoegdheid. 
Zeer gedreven, zoals we Louis allemaal kennen, begon hij aan een 
zeer hoog tempo projecten op punt te stellen en uit te voeren.  Na 
4 jaar werken was Louis klaar met een fantastisch aantal verwezen-
lijkingen. Een reeks daarvan kan je terugvinden op onze website.

De droom om in de legislatuur 2001-
2006 het centrum en omgeving volledig 
af  te werken blijft nog altijd door zijn 
hoofd rondspoken als een mislukking. 
Het project Doelstraat-Pierpontstraat 
had hij toen ook graag uitgevoerd, maar 
coalitiepartner SP.A ging op de rem 
staan en ging liever stemmen ronselen 
ipv te werken voor onze bevolking.
De volgende legislatuur(SP.A – Open 
VLD) werd voor dit dossier een vol-
ledige standstill. Maar in 2012 kregen 
we als oppositie dan toch terug enige 
vaart in het dossier. In de gemeenteraad 
werd beslist onmiddellijk te starten met 
onteigeningen en grondverwerving van 
+- 60 eigenaars. Dit werk was eind juni 
2013 klaar.
De eigenlijke start van de werken was 3 
september 2013. Men is begonnen met 
het verplaatsen, aanleggen en vernieu-
wen van alle nutsleidingen(telefoon, 
water, gas, elektriciteit). Ook wordt de 
openbare verlichting en het energienet 
ondergronds gebracht en alles wordt 
in bereidheid gebracht om dan in het 
voorjaar van 2014 de wegenis met ge-
scheiden riolering, fietspaden, voetpa-
den te verwezenlijken.
De werken zullen ongeveer 200 kalen-
derdagen duren d.i. 7 maanden. Als er 

februari-maart gestart kan worden zal 
alles klaar zijn eind 2014(streefmaand 
november).
De wegen worden een rijweg in asfalt 
en beton met aanliggende fietspaden in 
rode betontint(L+R). De stoepen(L+R) 
in klinkers en een volledig nieuwe 
openbare verlichting. Op de kruisingen 
van de Stevoortweg en de Sint-Truider-
steenweg worden rotondes aangelegd. 
Ter hoogte van de Blijkbaan en Houw-
ijkerstraat komen midden geleiders om 
het kruisend verkeer te beveiligen. 

De kostprijs? Meer dan 4 miljoen 
Euro. De kosten zullen grotendeels 

door het Vlaamse Gewest gedragen 
worden(gewestwegen).  .De nieuwe 
straatverlichting van 95.000 Euro wordt 
door Infrax betaald. De kosten voor de 
stad bedragen slechts 150.000 Euro.

Voor meer inlichtingen staat CD&V 
Herk-de-Stad altijd klaar voor u en alle 
bewoners van onze stad. Eind 2014 
zullen de lasten van omleidingen en 
onveiligheden hopelijk voor een lange 
tijd tot het verleden behoren. Zo zal de 
droom van Louis met 10 jaar vertraging 
werkelijkheid worden, maar eind goed 
al goed! 2014 wordt het jaar van de 
uitvoer.
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Bart Gruyters, 
burgemeester

Louis Vanuytrecht, 
schepen

Marijke Berden, 
gemeenteraadslid

Wim Breesch, 
OCMW-raadslid

VOORSTELLING 

Michiel Vanloffelt
Dzien dobry – buongiorno – guten 
Tag – hello – bonjour – hallo! Ik ben 
Michiel Vanloffelt, 27 jaar, geboren in 
Herk-de-Stad en momenteel woon ik 
in Donk. Van opleiding ben ik master 
in het vertalen Frans – Nederlands – 
Duits. Daarnaast spreek ik ook Pools, 
Engels en Italiaans. De ene taal al wat 
beter dan de andere. Na deze studies 
heb ik ook nog accountancy-fiscaliteit 
gestudeerd alsook een specialisatiejaar 
boekhoudkundige en fiscale expertise. 
Een avondopleiding vastgoed staat ook 
op mijn cv. 

In mijn vrije tijd engageer ik me op 
allerlei vlakken. Momenteel geef  ik, na 
een onderbreking van enkele jaren door 

studies, opnieuw vormselcatechese 
in Herk-de-Stad. Ook ben ik onlangs 
opnieuw als vrijwilliger gaan helpen op 
de restaurantdagen ten voordele van 
Paroza. Daarnaast ga ik eens graag naar 
SC Donk en Herk FC kijken. Zelf  speel 
ik geen voetbal. Verschillende jaren heb 
ik competitie tafeltennis gespeeld bij 
T.T.C. Schulen waar ik ook nog regel-
matig binnenspring om een balletje 
te slaan of  om oude bekenden op te 
zoeken. Ook heb ik onlangs voor het 
eerst toneel gespeeld bij toneelgroep 
Sint-Martinus. Dat was een unieke en 
leerrijke ervaring die me veel voldoe-
ning heeft geschonken.

De vrije tijd die overblijft, wordt voor 

een groot stuk ingenomen door wiel-
rennen. Zelf  spring ik regelmatig op de 
koersfiets of  mountainbike maar ik ga 
ook regelmatig naar de koers kijken van 
enkele talentvolle vrienden. Als gevolg 
daarvan volg ik ook nog een cursus 
sportverzorger.

Michiel Vanloffelt

19/01 : Nieuwjaarsreceptie
  CD&V Herk-de-Stad

09/03 : Brunch CD&V Herk-de-Stad

CD&V Herk-de-Stad
wenst u en uw familie
een fijne Kerst
en een spetterend 
nieuw jaar!

Veel geluk in kleine 
en grote dingen,
maar bovenal 
gelukkig met elkaar

Data 
om te 
onthouden!


