
Hier

"We hebben een schepen 
die zijn best doet, maar 
die door zijn collega's 
niet altijd gesteund 
wordt"

VRIJWILLIGERS IN DE BRES 
VOOR DE HERKSE NATUUR
Maak kennis met Patrick 

Boucneau. Hij is voorzitter van de 

Herkse Minaraad (Milieu- en 

Natuurraad). Dat is een adviesraad 

met alleen maar vrijwilligers: 

vertegenwoordigers van verenigingen 

of gewone Herkenaars. Zolang ze 

maar echt geïnteresseerd zijn in 

milieu en natuur. 

Patrick Boucneau: "Ik ben erg blij 

met al die gemotiveerde vrijwilligers 

in onze raad. In overleg met de 

milieuambtenaar en onze schepen 

zorgen we ervoor dat belangrijke 

dossiers aan bod komen en we er een 

goed onderbouwd advies in geven. 

"Ik geloof dat we invloed hebben. Je 

moet begrijpen hoe een 

gemeentebestuur werkt. Als het 

bestuur haar verantwoordelijkheid 

niet neemt, moet je als raad een 

duidelijk standpunt innemen. Het 

bestuur mag toch geen vergunning 

geven aan een bedrijf dat veel hinder 

veroorzaakt voor de buren? Het moet 

ook voldoende toezicht houden op 

zijn eigen reglementen, denk maar 

aan het probleem van het zwerfvuil 

of het ongeoorloofd kappen van 

bomen... 

HET GOEDE VOORBEELD
"Herk-de-Stad doet het als kleine 

gemeente niet slecht, maar ons 

bestuur moet nog meer zorg dragen 

voor onze waardevolle natuur. Ze 

moet onze open ruimte beschermen 

en niet toelaten dat er zomaar overal 

gebouwd kan worden. We 

verwachten dat het bestuur het 

goede voorbeeld geeft! 

"We hebben met Wim Berden een 

schepen die zeker zijn best doet,  

maar die door zijn collega's niet altijd 

gesteund wordt."

in Herk-de-Stad

In de bres voor de Herkse natuur

Op bezoek bij hoeve het Blokhuis

Meer tellers, minder vogels

© Gunter DeryckPatrick Boucneau, voorzitter van de Minaraad. Die adviesraad komt 
op voor de belangen van de natuur in de gemeente.
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Robby Kelchtermans
BIOBOER VAN HOEVE HET BLOKHUIS IN BERBROEK

Wist je dat er in jouw gemeente een boerderij is waar je verse producten 

kan kopen, recht van het veld? Bij hoeve het Blokhuis in Berbroek kan 

dat. Zij leggen zich ondertussen al vier jaar toe op de teelt van verse 

groenten, houden kippen en kweken de befaamde Black Angus koeien. 

Maar ook voor lokale snijbloemen kan je er terecht. 

Eigenaar en bezieler van het eerste uur Robby Kelchtermans vertelt: “Op het 

groenteveld van 2 ha telen we zo’n 80-tal verschillende soorten groenten. Je 

vindt er niet alleen de bekende groenten, bij ons kan je ook specialere soorten 

zoals raapstelen, postelein, kardoen en daikon proeven. Het zijn stuk voor stuk 

smaakbommetjes! Alles wordt biologisch geteeld met aandacht voor de lokale 

natuur en zit boordevol smaak en vitamines.

“Je kan op twee manieren genieten van onze groenten. Je kan ze hier zelf 

komen oogsten of je kan kiezen voor een groentenpakket dat je wekelijks komt 

afhalen op de boerderij.

“Daarnaast houden we kippen en runderen. De kippen scharrelen de ganse dag 

rond buiten op de weides en de koeien grazen in natuurgebieden in de buurt. Je 

kan eieren en pakketjes runds- of kippenvlees kopen bij ons. Eén keer per 

maand is er een verkoopdag.”

Hoeve het Blokhuis toont aan hoe landbouw ook anders kan: geen agro-

industrie maar lekkere en gezonde producten, natuur- & diervriendelijk 

geproduceerd, rechtsteeks geleverd bij de klant en dat op een economisch 

rendabele manier.

Wil je graag meer info? Kijk dan op www.hoevehetblokhuis.be

Robby Kelchtermans met zijn twee zonen Arne en Ruben. © Gunter Deryck
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‘We hebben zowel de mensen 
als het programma om te 
kunnen slagen!’

MINDER VOGELS OP HET 
VOGELTELWEEKEND

Onze natuur! Het behoud ervan ligt ons nauw aan het hart. De veranderingen 

worden meer en meer voelbaar en zichtbaar. 

Jaarlijks organiseert Natuurpunt het Grote Vogelweekend. Met 

groeiend succes! Alleen zit die groei enkel in het aantal tellers (in 2017 

waren we met 23.000, een absoluut record). Onze tuinen waren leger 

dan ooit. In totaal werden 443.000 vogels geteld in zowat 15.000 tuinen. Dat 

levert een gemiddelde van zo’n 27 vogels per Vlaamse tuin… De top 3 wordt 

gevormd door de huismus, de merel en de kauw. 

“Dit jaar kan je niet echt van winnaars spreken. De huismus, merel en 

kauw verliezen gewoon minder sterk dan andere vogelsoorten”, zegt 

Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. “We tekenden historisch lage 

cijfers op voor soorten die andere jaren massaal in een gemiddelde Vlaamse 

tuin te vinden zijn, zoals de koolmees, pimpelmees, Turkse tortel, heggenmus 

EEN EIGEN LIJST IN 2018!

ZWARTE VERKEERSSITUATIES

Iedereen kent er wel een paar: 

zwarte punten op onze wegen die 

vooral voor voetgangers en 

fietsers een gevaar zijn. Wij willen 

hier een dossier van aanmaken en, 

naargelang de prioriteiten, de 

meest kwetsbare 

verkeerssituaties in ons 

verkiezingsprogramma opnemen. 

Eén van deze zwarte punten, ter 

hoogte van rustoord De Bleuk, kan 

je zien op de fotopagina in dit blad. 

Als jij de zwarte punten in jouw 

omgeving met ons deelt, gaan wij 

er verder mee aan de slag!

ACHTERKAMERPOLITIEK

Voor de meesten onder ons is het 

een "blijvende bron van frustratie", 

voor de diegene die de strijd al 

lang hebben opgegeven is het 

"eigen aan politiek" en voor nog 

andere – meestal politici zelf - is 

achterkamerpolitiek een "fabel 

uitgevonden door Walen of 

immigranten". 

Duidelijk is wel dat de indruk van 

achterkamerpolitiek nooit ver weg 

is. Heb jij problemen gehad met de 

toekenning van een 

bouwvergunning omwille van 

bijvoorbeeld de watertoets? Laat 

het ons weten, wij zijn 

geïnteresseerd in jouw verhaal.

INGRID AERTS
Groen Herk-de-Stad

GEERT VANHOVE
Voorzitter Groen Herk-de-Stad

en groenling”, zegt Driessens.

Het kletsnatte voorjaar zorgde voor 

een barslecht broedseizoen, vooral 

dan voor de mezensoorten. Een 

andere boosdoener was het 

Usutuvirus, dat onder de merels heel 

wat slachtoffers maakte. Met een 

aanwezigheid van 89% scoorden ze 

2% minder dan de telling in 2016.

ZO KAN JE HELPEN
Toch is er nog geen reden tot paniek. 

Een aantal goede broedseizoenen 

kunnen alles weer rechttrekken. 

Zelf kan je ook helpen. Je kan je tuin 

vogelvriendelijk maken met 

struiken, wilde hoekjes en 

vogelvoer.

Word lid van Natuurpunt op 

www.natuurpunt.be

Met de verkiezingen in zicht moet je 

als partij keuzes beginnen te maken. 

Hoewel de vraag er was om met een 

gezamenlijk project naar de volgende 

verkiezingen te trekken, hebben wij er 

opnieuw voor gekozen om met een 

eigen lijst op te komen. Groen Herk-

de-Stad zal dus ook in 2018 niet in 

kartel opkomen.

Het bewaren van de eigen 

identiteit maar vooral het geloof 

in eigen kunnen heeft de doorslag 

gegeven. Wij zijn ervan overtuigd dat 

we beschikken over zowel de mensen 

als het programma om ons doel te 

bereiken. Dat doel is om een zetel te 

halen in de gemeenteraad vanaf 2019 

en wie weet wel iets meer? Je hebt 

echt niet zo gigantisch veel stemmen 

nodig om burgemeester te worden in 

Herk-de-Stad.

Maar om dit tot een goed einde te 

brengen hebben we mensen nodig, 

zowel voor als achter de schermen.

Wil jij ons helpen in onze strijd 

voor die Groene zetel? Aarzel dan 

niet contact om met ons op te 

nemen. Je kan dan nog zelf beslissen 

hoeveel tijd en energie je vrij kan 

maken.

Wij kijken uit naar jullie reactie!
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Het Grote Vogelweekend van 

Natuurpunt is achter de rug.

Op 28 en 29 januari hebben zo'n 

23.000 mensen vogels geteld in hun 

tuin. Hoewel het aantal tellers is 

toegenomen, is het aantal getelde 

vogels sterk afgenomen.

1

Lang leve de groene specht!

De enige soort die dit jaar relatief 

beter scoorde tijdens het Grote 

Vogelweekend is de groene specht. 

Vergeleken met 10 jaar geleden is zijn 

aanwezigheid in de Vlaamse tuinen 

ongeveer verdubbeld.

 Alle resultaten van het Grote 

Vogelweekend kan je vinden op 

www.vogelweekend.be

2 Er zijn nog zwarte punten in ons 

verkeersnetwerk.

Hier zie je een mooi voorbeeld van hoe 

het niet moet.

Ter hoogte van de kruising 

Endepoelstraat - Rummenweg houdt 

het voetpad het ineens voor bekeken.  

De vele voetgangers en 

rolstoelgebruikers die vanuit rustoord 

De Bleuk komen moeten hun 

wandeling op straat verder zetten.

3

We deden weer mee met 

Valentrein.

Groen Herk-de-Stad en Groen 

Lummen bedankten op 14 februari de 

treinreizigers. 

Een 200-tal pendelaars werd 

getrakteerd op een warme kop choco 

of koffie!
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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.FILMVOORSTELLING ‘DEMAIN’

DONDERDAG 11 MEI 2017 OM 20U
THE ROXY THEATRE IN KOERSEL

Wanneer we de balans opmaken van hoe onze wereld ervoor staat, 
komen we meestal uit bij onheilspellende voorspellingen en 

rampenscenario’s. Dreigementen die ons moeten aanzetten tot 
verandering. Maar wat als we niet de problemen tonen, maar net 

de oplossingen?
Locatie: The Roxy Theatre, Pieter Vanhoudtstraat 39, 3582 

Koersel
Inkom: € 5,00 (gratis op vertoon lidkaart Groen)

Groen Herk-de-Stad 

Geert Vanhove

Grote Hoolstraat 86/1

3540 Herk-de-Stad

0479684160

geert.vanhove@groen.be

www.groenherk-de-stad.be 

     www.facebook.com/groen.herkdestad

      @groenherkdestad

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 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.




