
Hier

"Vrijwilligers die zich
belangeloos blijven in-
zetten voor de natuur: ik
ben vereerd hun voor-
zitter te mogen zijn !"

PIET RYMEN, BEZORGD OVER
ONS NATUURLIJK ERFGOED
In Herk-de-Stad beheert

Natuurpunt in het Schulensbroek

500 ha natuur waar we allemaal

trots op zijn! Dat wij nu van deze

natuurpracht kunnen genieten,

hebben wij onder meer te danken

aan Piet Rymen, voorzitter en een

van de drijvende krachten van de

vzw 'Vrienden van het

Schulensbroek'!

“Mijn kleinkinderen moeten ook nog

een grutto, een wulp, een grauwe

klauwier kunnen zien in het

Schulensbroek. En ’s nachts het

mannetje van de kwartelkoning horen

roepen naar de overvliegende

vrouwtjes om te komen nestelen in

het broek”, antwoordt Piet, als wij

vragen waarom hij dit werk doet.

Piet vertelt ons hoe in 1989 een groep

natuurliefhebbers besloot om vzw

'Vrienden van het Schulensbroek' op

te richten. Sindsdien is er enorm hard

gewerkt: het eens zo verwaarloosde

gebied staat vandaag qua natuur op

de Europese kaart. Piet is terecht

trots op de vereniging: “Vrijwilligers

die zich gratis blijven inzetten voor de

natuur: ik ben vereerd voorzitter van

een vzw met zoveel fijne mensen te

zijn!”

TOEKOMST?
De toekomst oogt mooi voor het

Schulensbroek. Natuurpunt haalde

pas, samen met de partners, het LIFE

DELTA-project binnen: 6,3 miljoen

euro aan Europese middelen die naar

onze streek komen. Dat is het enige

goedgekeurde LIFE-project in de

Benelux, Frankrijk of Duitsland!

“In het Schulensbroek raakt de hemel

de aarde. Laat ons dat koesteren en

beschermen. Er komen nog

generaties na ons”, besluit Piet.

 

in Herk-de-Stad

Vrijwilligers in beeld

Zorg voor monumenten?

Claim je plekje

© Piet Rymen
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Ingrid Aerts
HERKENAAR MET LEF

Ingrid Aerts uit Donk is actief als vrijwilliger bij het bezoekerscentrum

Schulensmeer (Natuurpunt) en het doorgeefpunt Halen, beter gekend

als de weggeefwinkel.

“Ik ben een natuurmens en een sociaalvoelend persoon en ik wilde mijn

steentje bijdragen aan de natuur en de maatschappij. Bij Natuurpunt begon ik in

januari 2016. Ik was al jarenlang lid en vond op de website een vacature voor

onthaalmedewerker. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen en nog diezelfde

maand ging ik er aan de slag. Mijn voornaamste taken? Informatie geven over

Natuurpunt en de plaatselijke activiteiten, het verkooppunt beheren en de

educatief medewerker helpen met haar dagdagelijkse taken.

Veel mensen beseffen nog te weinig wat voor een troef het prachtige

Schulensmeer voor onze gemeente is. Je hoeft heus niet naar de Ardennen om

te kajakken, te surfen, te zeilen of om van de natuur te genieten!

Bij de weggeefwinkel ben ik een jaar geleden terechtgekomen via een vriendin.

Toen nog kleinschalig en gerund door de twee initiatiefnemers, ondertussen

uitgegroeid tot een shop met een vaste ploeg van vijf. Sinds de samenwerking

met Welzijnsschakels is er ook een gericht plan om in te spelen op

maatschappelijke noden.

Dingen die voor ons vaak banaal zijn, kunnen voor anderen de start van een

nieuw leven betekenen. De dankbaarheid die we hiervoor in de plaats krijgen, is

onbetaalbaar.”

Zelf zin gekregen in vrijwilligerswerk? Surf voor meer info naar

www.natuurpunt.be; www.schulens-meer.be;  www.welzijnsschakels.be.

Ingrid Aerts: "Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze waardeloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn! © Ingrid Aerts
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‘Claim je plek, zorg voor een
propere buurt en geef een
signaal !!’

BESCHERMD MAAR TOCH
HELEMAAL IN PUIN?

Is onze gemeente wel geïnteresseerd in onze historische gebouwen?

De lijst met verloren historische woningen wordt alsmaar langer. Ze kunnen op

verschillende manieren beschermd zijn: als 'geklasseerd monument' en - in

minder sterke mate - als gebouwen die op de zogenaamde 'inventarislijst'

staan. In het eerste geval mag er in principe niets aan zo'n gebouw gewijzigd

worden en zijn er veel subsidies voorzien voor restauratie  en onderhoud. De

Vlaamse overheid volgt dit op, maar ook de gemeente kan optreden als er

overtredingen gebeuren. In het tweede geval is het gebouw aanpassen

toegelaten als de gemeente hiervoor groen licht geeft.

Geen garantie

Toch zijn geen van beide opties een garantie dat een gebouw bewaard blijft.

Neem nu de beschermde hoeve in de Heidestraat in Berbroek. Dit 19e-eeuws

bouwwerk werd in 2002 beschermd als monument, samen met de omgeving

RUIM ZWERFVUIL ZELF OP!

IS ONS BESTUUR DE PEDALEN

KWIJT?

Er gebeuren de laatste tijd rare

dingen in onze gemeente.

Eerst verscheen de politiecodex

‘per abuis’ op de gemeenteraad

zonder de verplichte passage via

de adviesraden. Daarna volgde de

betichting van gesjoemel bij

aanstelling van OCMW-personeel

en vroeg en kreeg de schepen een

bouwvergunning van het

schepencollege op een manier

waar mensen zich - terecht -

vragen bij kunnen stellen. Groen

kijkt met plaatsvervangende

schaamte toe.

VERVUILING HERK

Eind augustus vond er massale

vissterfte plaats in de Herk. De

VMM vond de oorzaak: een tekort

aan zuurstof door de lage

waterstand  en niet door

vervuiling van het water.

DE VROENTE

De Vroente is een stukje van het

Schulensbroek waar veel

weidevogels hun broedplaats

vinden. Het bedreigde Kruipend

Moerasscherm komt er voor als

enige vindplaats in Limburg.

Maar de Vroente wordt ook vanuit

verschillende hoeken bedreigd.

Behalve de bestaande gevaren

(afvalwater), wil ons bestuur het

meest gevoelige stukje van dit

gebied openstellen voor recreatie.

We kunnen niet anders dan ons

daartegen te blijven verzetten!GUNTER DE RYCK
Secretaris Groen Herk-de-Stad
gunter.deryck@groen.be

als dorpsgezicht. Ongeveer tien jaar

geleden was de hoeve nog in redelijke

staat. Vandaag blijft daar helaas nog

weinig van over!

Blijkbaar heeft onze gemeente

gedurende al die jaren geen enkel

initiatief genomen om verder verval te

voorkomen, laat staan om ervoor te

zorgen dat de hoeve niet verloren

ging. Het meest cynische aan het

hele verhaal is wel dat sinds dit

voorjaar de nieuwe officiële bordjes

op het 'monument' hangen. Tot puin

laten vergaan maar maar wel de tijd

vinden om de nieuwe Vlaamse

bordjes te bevestigen!

Is dit de manier waarop Herk-de-Stad

met haar beschermd erfgoed

omgaat?

Sinds 2015 moedigt Limburg.net -

samen met verschillende gemeenten

waaronder de onze - vrijwilligers aan

om een gebied te ‘claimen’ en die

zone  minstens een keer per jaar op te

ruimen. Vrijwilligers registreren zich

bij de gemeente en krijgen daar

meteen ook werkhandschoenen,

speciale afvalzakken en - indien

gewenst - zelfs een opraapstok. Na

de opruimbeurt moeten ze met die

gevulde zakken naar het

recyclagepark. Dan controleert de

gemeente of hun geclaimd gebied

proper is. In ruil voor hun werk krijgen

ze punten in de e-portemonnee. Onze

gemeente neemt (nog) niet deel aan

het e-portemonnee-initiatief,

waardoor de verzilverpunten zich

beperken tot de algemene die

Limburg.net aanbiedt. Per

opruimbeurt en per geclaimd vak

mogen de opruimers rekenen op 200

punten (max. 6x/jaar). Afgelopen jaar

waren op die manier 201 vrijwilligers

aan de slag in Limburg, waaronder

enkele Herkenaren. Samen claimden

zij 10.120 hectaren en raapten ze

10.085 kilo zwerfvuil op.

Meer info verkrijg je op de dienst

leefmilieu van onze gemeente.
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Hoeve Heidestraat (1977)

Deze 19de-eeuwse  hoeve werd in

2002 beschermd als monument en

samen met de omgeving als

dorpsgezicht. De hoeve bestond uit 3

losstaande gebouwen in vakwerk en

baksteen rondom een klein erf: een

woonhuis met stal, een dienst-

gebouw met stallingen, dwarsschuur

en karrenhuis en een bakhuisje.

1

Spookvergunning

Ons gemeentebestuur deelde in

eerste instantie mee dat er geen

sprake was van een bouwvergunning.

Gelukkige had een aandachtige

wandelaar al een foto gemaakt van

de aankondiging van deze

bouwvergunningsaanvraag in de

Slapersstraat.

2

Hoeve Heidestraat nu

Ongeveer tien jaar geleden was de

hoeve nog in redelijke staat maar

waren onderhoudswerken al wel

noodzakelijk.

Vandaag blijft er van het gebouw

niets meer over! Het is langzaam

vervallen tot één grote puinhoop.

3
Infoavond biowijn

Op 12 mei 2016 organiseerden we een

infoavond rond biowijn. Onder de

deskundige leiding van Johan Rosius

van wijnhandel WineShare uit

Rotselaar passeerden 8 wijnen de

revue. Een leerrijke en lekkere

ervaring.

4

© Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed © Steven Verjans © Gunter De Ryck © Geert Vanhove
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‘Elke dag 
tonen duizenden 
doeners dat 
het anders kan. 
Doe ook mee, 
steun Groen.’

LAAT VAN 
JE HOREN

 Ja, 
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Herk-de-Stad lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

ENERGIECAFÉ MET JOHAN DANEN
WOENSDAG 23 NOVEMBER

19.00 TOT 22.00 UUR - DE MARKTHALLEN

Jaarlijks veranderen vele gezinnen van energieleverancier. Toch
kiest slechts 5% voor het goedkoopste tarief en twee derde voor

het duurdere. Waarom is dezelfde elektriciteit trouwens zo
verschillend in prijs? Moeten wij vrezen voor een black-out?

En hoe moet het nu voort met ons energiebeleid?

 Vlaams Parlementslid Johan Danen antwoordt op deze en al jouw
andere vragen tijdens dit Energiecafé. Ben je benieuwd of ook jij

teveel betaalt voor je elektriciteit? Breng dan zeker je laatste
afrekening mee. Wij doen de rest!

Groen Herk-de-Stad en Groen Lummen kijken alvast uit
naar jouw aanwezigheid!

Groen Herk-de-Stad

Geert Vanhove

Grote Hoolstraat 86/1

3540 Herk-de-Stad

0479 68 41 60

geert.vanhove@groen.be

http://groenherk-de-stad.be

     www.facebook.com/groen.herkdestad

      @GroenHerkdeStad

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.




