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CD&V Herk-de-Stad is momenteel bezig met 
uw stad op een meer dan degelijke manier 
mee te besturen. U vindt in dit blad een aantal 
onderwerpen terug die dit aantonen.

Michiel Vanloffelt 
krijgt de 7de plaats als opvolger 

op de Vlaamse lijst.



Wij, Lutgarde Claes  en Erik 
Evens, zijn vandaag een goed 
uurtje meegereden met de 
technische dienst van Herk-
de-Stad. Aanleiding is dat we 
vanuit de bevolking toch mer-
ken dat er wel wat klachten zijn 
over illegaal gestort huisvuil en 
uitpuilende vuilnisbakken. 

We hebben gemerkt dat de technische 
dienst, vandaag Rudi en Stefan, een job 
hebben waar we dankbaar voor mogen 
zijn dat zij dit doen. Zij zijn verant-
woordelijk voor het leegmaken van de 
vuilnisbakken en het opruimen van 
illegaal gestort huis- en zwerfvuil. Het 
is op woensdag een wekelijkse tochtje 
langs gekende straten (Kasteelstraat, 
Ekerstraat, Meerhoutstraat, Rummen-
weg, Pleintje Berbroek, Pater Vanwing-
plein …), maar ook de meldingen van 

inwoners van Herk-de-Stad worden 
mee opgenomen in de planning. 
In eerste instantie zijn er de vuilnisbak-
ken op pleintjes, bushaltes, wandel- en 
fietsroutes en het onderhoud van de 
glascontainers. Ze puilen inderdaad uit: 
we hebben er tijdens die korte periode 
een mat, paraplu, glazen potten, een 
blik groenten, plastiek huisvuil, een 
eetservies, een ijzeren kraan, een foto-
kader,… gevonden. 
Anderzijds zijn er de grachten waar we 
recycleerbaar afval terugvinden. Zakken 
vol met afval die er uiteraard niet thuis-
horen. Nog niet zolang geleden hebben 
ze zelfs een flatscreen en een zetel uit 
de gracht gehaald. 
Veel van dit afval kan perfect gratis naar 
het containerpark gedaan worden. In de 
prijs van elektrisch materiaal is recupel 
voorzien zodat je dit gratis kan laten 
verwerken door een verkoper of  het 

containerpark. Bijkomend is er sinds 
januari ook geen beperking meer op 
recycleerbaar afval (plastic, ijzer, hout, 
papier, glas).
Onze Politiediensten krijgen de op-
dracht om streng toe te zien op het 
probleem van het sluikstorten.  Nie-
mand leeft immers graag tussen afval 
en zwerfvuil.

Laat dit dan ook geen oproep zijn om de 
vuilnisbakken nog meer met onnodige dingen 
te vullen, maar een vraag om het te recycle-
ren materiaal te sorteren en naar het contai-
nerpark te brengen. Onze mooie gemeente 
zal er nog mooier van worden. U kan bij 
het ontdekken van bv. zwerfvuil een e-mail 
sturen naar milieu@herk-de-stad.be of   een 
telefoontje doen naar 013/38 03 10.
En laten we afsluiten met te zeggen dat de 
volledige technische dienst een pluim verdient 
voor het goede werk!
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Bruno De Cleene, 
voorzitter

Lore Michiels, 
ondervoorzitter

Jean Vanisterdael,
voorzitter CD&V-senioren

Katrien Jannes,
voorzitter JONGCD&V

Zwerfvuil, vuilbakken en sluikstorten
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Dirk Denhaese,
secretaris

Erik Evens,
financiën en communicatie

Michiel Vanloffelt,
ledenwerver

Sandra Moelans,
verantwoordelijke activiteiten

Het voorbije eerste jaar van de 
legislatuur werden de stellingen 
opgetrokken van hetgeen de 
volgende jaren in Herk-de-Stad 
te gebeuren staat.

Werken in Berbroek alsook aan de 
Doel- en de Pierpontstraat in Herk 
centrum werden aangevat, de bouw-
voorschriften aangrenzend aan de 
Doelstraat worden gemoderniseerd en 
verscheidene dossiers van wegen- en 
rioleringswerken zitten in de planning.

Voor Schakkebroek en Schulen wordt 
er gewerkt aan een betere ontwikkeling 
van de centra en ook het centrum van 
Donk ligt op de tekentafel.  Cultuur-
minnaars werken bovendien volop aan 
het ontwerp voor een mooi standbeeld 
op het Donks marktplein.

Het afgelopen jaar al werd een parkeer-
verordening aangenomen waardoor het 
niet langer mogelijk wordt om onze 
centra tjokvol appartementen te bou-
wen zonder voldoende parkeerplaat-
sen te voorzien.  Ook wordt er volop 
gewerkt om onze oude waardevolle 
gebouwen een zinvolle bestemming te 
geven.

Wij willen Herk mooier en groener.  
Bomen en groen staan dan ook op de 
agenda maar ook – meer dan voorheen 
– meer kwaliteit op straat en mooie 
gebouwen. Een kwaliteitskamer gaat 
zich in de toekomst buigen over bouw-
aanvragen om tips aan te dragen voor 

een mooier en een beter Herk-de-Stad.  
Niemand woont immers graag in een 
betongrauwe gemeente !

Onze Politiediensten krijgen de op-
dracht om streng toe te zien op het 
probleem van het sluikstorten.  Nie-
mand leeft immers graag tussen afval 
en zwerfvuil.

Een nieuw en hedendaags voorkomen 
van de gemeentelijke dienstverlening 
wordt op alle vlakken uitgewerkt : snel-
lere dienstverlening in een hedendaags 
kleedje.  U zal graag naar het Stadhuis 
komen.

Eerstdaags wordt een architect aan-
geduid voor het ontwerpen van een 
nieuwe Kinderopvang in Herk cen-
trum. Hierdoor worden 2 jaren aansle-
pende problemen (van Chiro Herk en 
van de Kinderopvang) opgelost tegen 
einde 2015. 

Met de komst van het nieuwe rusthuis 
en de buitenschoolse kinderopvang, het 
voltooien dit jaar van de omleidingsweg 
rond Herk en het opwaarderen van 
onze dorpscentra worden enkele jaren 
geblokkeerde dossiers eindelijk vlotge-
trokken.

Herk moet ook leuker worden met 
enkele evenementen op maat van Herk-
de-Stad. Velen konden reeds genieten 
van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
die nu echt op ronde is door Groot 
Herk en ik kan jullie nu al verklappen.... 
Er is meer op komst !

Samen met een hard werkend Sche-
pencollege heb ik er alle vertrouwen 
in dat wij jullie de komende jaren nog 
aangenaam gaan verrassen.  Het verras-
singseffect is meegenomen maar ons 
hoofddoel blijft : Herk mooier achter-
laten dan we het van jullie gekregen 
hebben.

Herk in opmars
Herk mooier achterlaten dan we het gekregen hebben
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Bart Gruyters, 
burgemeester

Louis Vanuytrecht, 
schepen

Marijke Berden, 
gemeenteraadslid

Wim Breesch, 
OCMW-raadslid

De financiële situatie van onze ge-
meente is, zoals deze van vele andere 
gemeenten, inderdaad zorgwekkend.  
Daarom werden er tal van belangrijke 
besparingen doorgevoerd. Leuk is 
anders maar er werd getracht om de 
gevolgen te verspreiden over zo veel 
mogelijk schouders zodat het effect 
beperkt voelbaar is.
Zo werden er een aantal subsidies en 
uitkeringen verminderd of  afgeschaft 
en werd er ook op het Stadhuis met de 

kam doorheen de uitgaven gegaan.
Op het vlak van personeel werden een 
aantal weggevallen personeelsleden 
niet door nieuwe mensen vervangen 
en zal dit ook in de nabije toekomst 
worden volgehouden.
De gemeentebelastingen werden niet 
verhoogd zodat Herk-de-Stad één van 
de laagste belastinggemeenten van 
Limburg en omstreken is.  In Limburg 
moeten wij enkel Overpelt, Herstappe 
en Hamont-Achel laten voorgaan.  

Nog een viertal Limburgse gemeenten 
zitten op ongeveer hetzelfde belas-
tingniveau als Herk-de-Stad en de rest 
laten wij ver achter ons !
Tot slot zal er over de volgende 6 
jaren een bedrag van om en bij de 13 
miljard geïnvesteerd worden om Groot 
Herk aangenamer, beter en mooier te 
maken.  De oppositie vindt dit zot-
tenwerk.  
Wij niet.  En blijkens de bevraging 
door het Nieuwsblad : U ook niet.

Enkele jaren geleden
Zonder enig overleg binnen het bestuur 
van de gemeente werd een bureau aan 
het werk gezet om een nieuw logo voor 
Herk-de-Stad te ontwerpen.  Hieraan 
werd door het SPa Schepencollege 
een bedrag van € 25 000 besteed.  Het 
resultaat was verrassend en vooral ont-
goochelend.  Slechts enkele personen 
mochten van de burgemeester aanwezig 
zijn bij de voorafgaande besprekingen.  
Van de verkozen gemeenteraadsleden 
echter niemand.  Als ze morgen het 
logo of  wapenschild van je vereni-
ging veranderen, of  de kleuren van 
je voetbalploeg dan word je daar als 
bestuurslid (en ook als supporter) toch 

graag in gekend, niet ?  Of  stel je maar 
eens voor dat je morgen thuiskomt 
en je man of  je vrouw heeft de voor-
gevel van je huis van kleur veranderd.  
SURPRISE! Op 19.12.2011 werd dit 
ontwerp van logo door een meerder-
heid van de gemeenteraad weggestemd.

Nu
Een gemeentelijke werkgroep werd ge-
vormd met afgevaardigden van de po-
litieke fracties, het gemeentepersoneel 
en een jury van vaklui van verscheidene 
ontwerp- en reclamebureaus.  Enkel 
voor de drie vaklui werd er een kleine 
kostenvergoeding voorzien, en één van 
de leden deed hiervan zelfs afstand. 

Vooraf  werd door deze werkgroep 
een aantal begrippen en beelden naar 
voor geschoven die belangrijk zijn voor 
Herk-de-Stad.  Daarna werd er via het 
gemeentelijk infoblad om aanvullende 
suggesties gevraagd bij de bevolking.

Onze gemeentelijke lay-outer Piet De 
Pessemier heeft een aantal voorstellen 
van logo ontworpen en de vakjury zal 
nu een voorstel doen aan de gemeente-
raad.  Wellicht zal de gemeenteraad die 
ditmaal ruimschoots betrokken werd 
het voorstel nu wel goedkeuren.
Of  hoe kwaliteit ook te rijmen valt met 
inspraak en een betaalbaar, realistisch 
voorstel.

Overleg: Vroeger en nu

U vraagt, WIJ draaien
Het Nieuwsblad ondervroeg de Vlaamse burgers over hun lokale besturen.  
Hieruit bleek dat de inwoners van Herk-de-Stad :
• denken dat de financiële toestand van de gemeente ongunstig is
• kiezen voor besparingen op personeel en werkingskosten boven belastingen
• tegen een verhoging van de belastingen zijn
• wel menen dat de gemeente moet investeren


