
De uitbreiding van het industrieterrein
staat al jaren op de agenda. Het
stadsbestuur wil meer ruimte voor
bestaande en nieuwe bedrijven. Recente
regularisaties en nieuw bijgekomen
bedrijfsruimte in Berbroek maken deze
nieuwe uitbreiding echter overbodig.
Bovendien zou er meer dan voldoende
plaats vrijkomen voor nieuwe
ondernemingen mocht het bestaande

terrein efficiënter gebruikt en beter
onderhouden worden. En dat kost minder
geld! Sommige percelen liggen braak en
bedrijfshallen staan leeg. Er zijn ook
bedrijven die er niet thuishoren: bedrijven
die schroot en afval opslaan en
verwerken, liggen beter op een terrein
voor zware industrie. In het verleden bleek
al dat er gevaarlijk afval werd opgeslagen.
Op heel wat terreinen liggen autowrakken
en afgedankte materialen. Dat is gewoon
onwettelijk en neemt veel plaats in
beslag.

De bestaande riolering van het
industrieterrein zorgt voor een ander
probleem. Bij wateroverlast loopt
regelmatig zwaar verontreinigd water via

de Houwersbeek naar het Schulensbroek.
Dat is al lang bekend, maar nog steeds
niet opgelost.
De uitbreiding zou ook veel bijkomend
verkeer met zich meebrengen. het
bestaande kruispunt op de N2 is hierop
niet voorzien. De veiligheid van de fietsers
is nu al een probleem. Voor de geplande
uitbreiding worden vele hectaren
landbouw- en natuurgebied opgeofferd.

Het is niet duidelijk hoe men dit zal
compenseren. Een deel van de
voorgestelde uitbreiding ligt zelfs in
overstromingsgebied!

Een uitgebreid dossier, met alle
documenten die nu al beschikbaar zijn,
vind je op onze website.
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LEVE DE DOENERS

EEN WEGGEEFWINKEL
IN HERK-DE-STAD?
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> De voorgestelde uitbreiding gaat ten koste van landbouw en natuur

UITBREIDING DAELEMVELD
IS SLORDIG BESTUUR
Het stadsbestuur wil het industriegebied Daelemveld
uitbreiden. Groen Herk-de-Stad vindt dat het bestaande
terrein eerst beter beheerd en gebruikt moet worden. Een
uitbreiding is onnodig en kan bovendien niet op de
voorgestelde plaats. Verschillende overheidsdiensten zijn het
met Groen eens.

GUNTER DE RYCK
Secretaris
gunter.deryck@groen.be

Groen is al lang geen éénthemapartij meer, dat bewijst de
recente discussie over de Turteltaks nog maar eens.

>

GEERT VANHOVE
Voorzitter
geert.vanhove@groen.be

Is Groen nu de partij voor de kmo? Indien niet,
wie dan wel?
Kmo’s van hier zorgen voor 70 procent van onze tewerkstelling,
maar rondom ons zien we meer en meer zelfstandigen en kmo’s
de deuren sluiten. Voor een deel komt dit doordat het beleid
steeds vaker cadeaus geeft aan multinationals die moeten
betaald worden door gezinnen en kleine ondernemingen. De
Turteltaks is daar een mooi voorbeeld van. Dat zeggen niet
alleen wij, maar ook werkgeversorganisaties zoals UNIZO en
VOKA.
Groen wil de lokale kmo’s alle kansen en ondersteuning geven
om verder te kunnen groeien, maar dat moet dan wel volgens de
regels verlopen. In Herk-de-Stad zien we echter dat zelfs het
beleid creatief durft omspringen met die regels. Het inpalmen
van landbouwgrond en natuurgebied om een bedrijventerrein uit
te breiden kan niet, als we zien dat het bestaande terrein slecht
wordt beheerd.
Ondernemers die met de nodige aandacht voor economie en
ecologie willen groeien, zullen in Groen een partner vinden.
De vraag of Groen al dan niet de kmo-partij is wil ik overlaten aan
de kmo’s zelf. Feit is dat Groen zeker niet moet onderdoen voor
de concurrentie. Ons volledig kmo-dossier kan je nalezen op onze
website

Begin met het efficiënter beheren
van de bestaande industrieterreinen
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Twee problemen van deze tijd die niet met
elkaar te verzoenen zijn. Maar wat als het ook
anders kan? Wat als niet alles onbetaalbaar
moet zijn en wat als spullen een tweede leven
krijgen? Wat als we kunnen geven en nemen,
ruilen? Het kan!
We hebben allemaal teveel spullen, dingen die
we amper of niet gebruiken, ook al zijn ze nog in
perfecte staat. Vaak verdwijnen ze in de
achterste regionen van onze kast of worden ze
zelfs weggegooid. Beseffen we altijd dat deze
spullen voor anderen wel nog kunnen dienen en
misschien zelfs van onschatbare waarde
kunnen zijn? Vaak niet, maar toch begint het
bewustzijn bij mensen te groeien. Geven en
nemen, ruilen, hoe pak je dit aan op grotere
schaal? Hoe bereik je een grotere groep
mensen?
Door een doorgeefpunt/weggeefwinkel op te
richten!  Op dit moment zijn er in onze provincie
al een aantal, waaronder Doorgeefpunt Halen,
Alken en Lommel. Het principe is eenvoudig.
Alles, van kleding tot speelgoed en van
huisraad tot kerstversiering, mag geleverd
worden en u mag meenemen wat u kan
gebruiken. Er komt geen geld aan te pas!  Dat
wil niet zeggen dat wij als containerpark
beschouwd moeten worden. Enkel spullen die
in prima staat zijn, of die na een wasbeurt nog
perfect kunnen dienen, worden aanvaard.
Wij vinden dat zo een initiatief in onze prachtige
stad niet mag ontbreken. We streven naar

gelijkaardige doelen. Een doorgeefpunt heeft
namelijk een sociale en ecologische waarde.
Niet alleen is het een ontmoetingsplaats voor
mensen die soms misschien een beetje
geïsoleerd geraakt zijn, het biedt ons ook een
kans om ons te distantiëren van de
wegwerpcultuur. Niet “tweedehands”, maar
“tweede kans”!  De vrijwilligers zijn er, we staan
vol enthousiasme te wachten om ook in Herk-
de-Stad een soortgelijk initiatief op poten te
zetten.
Daarom zijn we op zoek naar een locatie,
bereikbaar voor iedereen, centraal gelegen, een
echt doorgeefpunt!

Bent u na het lezen van dit artikel benieuwd
hoe dit alles in de praktijk loopt? Kom dan
gerust een kijkje nemen bij het Halens
doorgeefpunt. Open elke derde zondag van de
maand van 14u tot 16u. Voor meer informatie:
check ons op Facebook:  facebook.com/
halense.weggeefwinkel
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Komt er binnenkort ook een weggeefwinkel in Herk-de-Stad?>

4 SPULLEN KRIJGEN TWEEDE
LEVEN IN WEGGEEFWINKEL

De energierekening, onze waterfactuur, schoolgaande kinderen;
alle kosten die bij het dagelijkse leven komen kijken plunderen
onze bankrekeningen. Voor velen onder ons worden deze lasten
steeds zwaarder om dragen. En toch neemt de wegwerpcultuur de
overhand en lijken spullen geen waarde meer te hebben.

INGRID AERTS
Groen Herk-de-Stad

Red de Donckgaerd
Tijdens de gemeenteraad van 14 december hebben we onze
petitie voor het behoud van de Donckgaerd aan de bevoegde
schepen overhandigd.
We kregen heel wat positieve reacties op dit initiatief. De
reactie van het gemeentebestuur was echter minder
positief. Tegen al onze argumenten en tegenvoorstellen
heeft de burgemeester slechts één argument: plat
geldgewin op korte termijn!
Laat deze kortzichtigheid nu net de reden zijn waarom velen
het vertrouwen in de politiek hebben verloren. Wij van Groen
geven echter niet op.

-

Wandelpad Vroente
Al geruime tijd wordt er vanuit verschillende politieke
hoeken gevraagd een wandelpad aan te leggen tussen Donk
en het Schulensmeer. Het traject van dit pad doorkruist het
meest waardevolle en dus ook meest kwetsbare stukje
natuur van het Schulenbroek. De natuurverenigingen staan
dan ook afwijzend tegenover deze plannen en als groene
partij volgen wij hun standpunt. Temeer er een perfect
alternatieve route is waarbij de impact op de natuur veel
beperkter is.
Tijdens de gemeenteraad van december volgde er een
oproep aan alle geïnteresseerden om ter plaatse de situatie
te beoordelen. Wij hadden hier graag deel van willen
uitmaken maar helaas, onze aanwezigheid werd niet op prijs
gesteld. Wij zien ons dus verplicht dit dossier van aan de
zijlijn te blijven opvolgen. Hetgeen ons niet zal tegenhouden
te reageren als dat nodig zou zijn.

 -

Groepsaankoop zonnepanelen
Een jaar geleden organiseerden wij een info-avond rond
zonne-energie en polsten we naar de interesse voor een
groepsaankoop, die de coöperatie Bronsgroen eventueel zou
organiseren.
Bronsgroen heeft de voorbije maanden onderzocht welke
meerwaarde zij konden betekenen voor de
geïnteresseerden, maar liet ons ondertussen weten dat
wegens de te beperkte schaal zij geen noemenswaardig
voordeel kunnen realiseren.
Wij willen via deze weg iedereen bedanken die op onze info-
avond aanwezig was en interesse heeft getoond voor de
groepsaankoop. Wij hopen dat het toch een leerrijke ervaring
was. Wij blijven vinger aan de pols houden en zullen in de
toekomst soortgelijke initiatieven opzetten, hopelijk met
meer kans op slagen.

-

Onderhoud fietspaden
De winter is slechts een week in het land geweest maar
heeft - net als in de herfst bij het vallen van de bladeren -
voor gladde toestanden op onze fietspaden gezorgd. Gezien
het aantal fietspaden in onze gemeente niet zo groot is
stellen wij ons de vraag hoe het komt dat het onderhoud
hiervan zo te wensen overlaat. Heeft de gemeente wel een
borstelmachine om de paden sneeuw- en bladervrij te
houden? Zo ja, wie beslist waar en wanneer deze moet
ingezet worden? Wij hebben meermaals uitleg gevraagd aan
de bevoegde instanties doch tot op heden bleef elke reactie
uit.

CONTACT Groen Hek-de-Stad

Geert Vanhove

Grote Hoolstraat 86/1

3540 Herk-de-Stad

04790684160

geert.vanhove@groen.be

www.groen.be

@groen

www.facebook.com/groen.be
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