
Hier

‘Een wachtzaal, digitale 
infoborden en een goede 
fietsstalling: zo wordt 
reizen met de trein weer 
aangenaam!’

VIER EISEN VOOR EEN BETER 
STATION SCHULEN 
Geen zin meer in file, liever met de 
trein? Groen Herk-de-Stad wil je 
overhalen met een aangenaam 
station Schulen.

Voor de dagelijkse treinreiziger is het 
geen geheim: de wachtzaal van het 
station in Schulen is al heel wat 
maanden gesloten. Het getuigt van 
weinig klantvriendelijkheid om je 
klanten (de reizigers) in de kou te 
laten staan door enkele 
vandalenstreken.
 
Maar er is meer. Het station van 

Schulen is al een paar jaar 
onbemand, wat de dienstverlening 
niet ten goede is gekomen. Behalve 
via de luidsprekers wordt er geen 
actuele informatie gegeven en staan 
reizigers dikwijls te wachten op een 
trein die te laat is. Ze moeten dan via 
de website of app van de NMBS zelf 
maar uitzoeken wat er aan de hand is. 
In veel andere onbemande stations 
zijn er nochtans wel schermen die 
actuele reisinfo geven.
 
De fietsenstallingen zijn nog altijd 
niet goed genoeg beveiligd. 

Fietsen worden gestolen of 
beschadigd. Ook hier is het wachten 
op een oplossing.
En dan hebben we het nog niet gehad 
over de treinverbindingen. Een trein 
per uur is veel te weinig!
 

HOE HALEN WE PENDELAARS 
UIT DE FILE?
Iedereen klaagt over de files op onze 
snelwegen. We hebben dan ook een 
volwaardig alternatief met openbaar 
vervoer nodig. Alle betrokkenen 
moeten hun verantwoordelijkheid 

nemen. De NMBS in de eerste plaats, 
maar ook het Herkse 
gemeentebestuur. Dat  
kan wat meer inspanningen leveren  
om een betere dienstverlening van de  
NMBS te eisen.
 
Groen Herk-de-Stad heeft alvast zijn  
huiswerk gemaakt! 
Dit zijn onze eisen:
1. Heropenen van de wachtzaal
2. Opwaarderen van het station met 
o.a. digitale informatieborden
3. Opwaarderen fietsstallingen
4. Opwaarderen stationsomgeving

in Herk-de-Stad

Geen treinreizigers meer in de kou

Beter wonen in Herk-de-Stad

Een volkstuintje voor iedereen

© Gunter De RyckDit bericht hangt al maanden aan de wachtzaal van het station in 
Schulen.



HIER

Beter wonen in Herk-de-Stad

Fasering woon- en woonuitbreidingsgebieden (juni 2007). © SVH iris consulting

Wie wil er nu niet in Herk-de-Stad 
wonen? Een aangename groene 
gemeente met genoeg 
woongelegenheid. Maar voor hoe 
lang nog? 

De toenemende lintbebouwing en de 
projecten van bouwpromotoren 
verknoeien in sneltempo onze mooie 
open ruimte. We verkwisten niet 
alleen onze open ruimte, maar ook 
ons geld met al die dure leidingen en 
aansluitingen van gas, water en 
elektriciteit. Ons gemeentebestuur 
staat erbij en kijkt ernaar.

Wij willen meer aandacht voor wat 
onze inwoners echt nodig hebben: 
betaalbare, comfortabele, 
energiezuinige woningen die goed 
bereikbaar zijn en in een aangename, 
veilige buurt liggen.
 
Betere bereikbaarheid en 
mobiliteit!
Herkenaars blijven aangewezen op 
hun auto omdat het fietspaden- en 
voetwegennetwerk niet goed is 
uitgewerkt. Bovendien schaft de Lijn 

steeds meer busverbindingen af in 
onze deelgemeenten en stoppen er 
alsmaar minder treinen in het station 
van Schulen. 

Bereikbaarheid zal in de toekomst 
nochtans alleen maar belangrijker 
worden. Als een bepaalde regio 
onvoldoende bereikbaar is met het 
openbaar vervoer, zal de Vlaamse 
overheid verbieden om daar nog te 
bouwen. Dat lijkt dus slecht nieuws 
voor Herk-de-Stad.
 
Behoud onze open ruimte!
Groen wil dat de ongebruikte 
verkavelingen buiten de woonkernen 
en woonuitbreidingsgebieden zo veel 
mogelijk geschrapt worden. Uiteraard 
moeten de eigenaars op een eerlijke 
manier gecompenseerd worden, de 
Vlaamse overheid moet daar de 
nodige middelen voor voorzien.
 
Herk-de-Stad moet creatiever zijn. 
Het kan zelf het initiatief nemen om 
bruikbare en interessante oude 
gebouwen te laten renoveren en te 
laten hergebruiken als woning of 

handelspand. Groen wil dat we veel 
beter voor ons historisch erfgoed 
zorgen, zeker voor gebouwen 
waarvan de gemeente zelf eigenaar 
is. En waarom geven we onze lege 
kerken geen ander bestemming? Het 
is perfect mogelijk omverschillende 
functies te combineren in onze 
kerken !
 
Wonen voor ouderen én jongeren!
Er moet aandacht zijn voor jongeren 
én ouderen. Jongeren moeten snel 
een betaalbare woning kunnen kopen 
of huren. Een woning die ze misschien 
later willen inruilen voor een grotere. 
Groen wil dat onze gemeente 
daarvoor oplossingen biedt.

Ouderen moeten zelfstandig kunnen 
blijven wonen in aangepaste 
woongelegenheden. Misschien niet in 
hun eigen huis, maar wel in hun eigen 
omgeving. We hebben dringend 
kleinschalige, aangepaste 
woonzorgprojecten nodig, en niet 
alleen grootschalige en 
onpersoonlijke woonzorgcentra.

GUNTER DE RYCK
Secretaris en woordvoerder
Gunter.DeRyck@groen.be
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ELKE HERKSE DEELGEMEENTE 
EEN VOLKSTUINTJE!

Eigen fruit en groenten oogsten is lekker en gezond, maar niet voor iedereen 
weggelegd. Zeker nu we minder "op den buiten" en meer in de stads- en 
dorpscentra gaan wonen. Een lokale overheid kan een belangrijke rol 
spelen om burgers van een eigen stukje tuin te laten genieten. In heel 
wat steden en gemeenten kunnen inwoners nu al aan de slag in een volkstuin 
of ecologische samentuin. Deze tuintjes zijn ook ontmoetingsplekken waar 
buren elkaar vinden, waardoor de sociale samenhang in onze wijken en buurten 
sterker wordt. Niets dan voordelen dus, maar waarom zijn ze er dan nog niet in 
Herk-de-Stad? 

NIET DUUR
Wij willen dat alle Herkse deelgemeente een ecologische samentuin of 
buurttuin krijgen. En dat is helemaal niet zo'n wild idee! In Limburg bestaan er 
heel wat volkstuinen en er komen er nog steeds nieuwe bij. Gemeenten werken 
hiervoor samen met de afvalintercommunale Limburg.net en de tuinvereniging 
VELT. Bovendien geeft de Vlaamse overheid stevige subsidies. Het hoeft dus 
ook helemaal niet duur te zijn!

GROENE DOENER IN DE KIJKER

CO2 UITSTOOT IN LIMBURG
Onlangs lazen we in de krant dat 
de CO2-uitstoot in vijf jaar tijd met 
amper één procent daalde in 
Limburg (Nieuwsblad 23 aug. 
2017). Dat ligt ver onder de 
doelstelling van het 
burgemeestersconvenant waar 
ook onze gemeente zich voor 
inschreef. Maar het werd nog 
erger. Van alle Limburgse 
gemeenten had Herk-de-Stad de 
bedenkelijke eer om de lijst aan te 
voeren met een toename van 
11,93%!
Hoe komt het toch dat andere 
gemeenten er wel in slagen hun 
CO2-uitstoot te verminderen en 
wij niet?

GEVAARLIJKE 
VERKEERSSITUATIES
Via deze weg willen we iedereen 
bedanken die ons geholpen heeft 
om de gevaarlijke 
verkeerssituaties in Herk-de-Stad 
in kaart te brengen. We zijn bezig 
met een paar dossiers, maar er 
kunnen er altijd nog een paar bij. 
Alle informatie is welkom op een 
van de adressen op de laatste 
pagina van dit krantje.

JACHTGEBIEDEN
Twee jaar geleden kaartte Groen 
Herk-de-Stad aan dat veel 
percelen onterecht ingekleurd zijn 
als jachtgebied. De gemeente 
Herk-de-Stad beloofde om dat na 
te kijken voor de gemeentelijke 
percelen. Toen bleek dat o.a. de 
gemeentelijk sportterreinen 
onrechtmatig als jachtgebied 
werden bestempeld, besliste de 
gemeente om deze percelen te 
laten uitschrijven. Benieuwd of 
jouw perceel in jachtgebied ligt? 
Kijk het zelf na op 
www.geopunt.be onder de rubriek 
"Natuur en milieu" en "jacht".

GUNTER DE RYCK
Secretaris en woordvoerder
Gunter.DeRyck@groen.be

PATRICK EMBO
vrijwilliger met een groen hart

ACTIE!
We roepen onze gemeente op om 
een aanvraagdossier in te dienen 
bij de Vlaamse overheid. Voor de 
uitwerking van de projecten kan de 
gemeente dan weer best beroep doen 
op geïnteresseerde inwoners of 
verenigingen. De vraag naar 
volkstuintjes leeft alleszins bij de 
bevolking! Voor de realisatie ervan 
kan de gemeente haar eigen 
patrimonium ter beschikking stellen 
of afspraken maken met andere 
eigenaars (vb. kerkfabrieken).

WAAR?
In Donk zou de gemeente de 
gemeentelijke boomgaard 
(deels)kunnen openstellen. Zo krijgt 
dit plekje meteen veel meer waarde 
voor de inwoners en hoeft het niet 
verkocht te worden. In Berbroek 
achter de sportterreinen, in Schulen 
achter de sporthal, in Schakkebroek 
bij het Amandinahuis of de oude 
jongensschool ...
Kortom, kansen genoeg!

Hij is een fietser pur sang en een 

natuurliefhebber met het hart op 

de juiste plaats. Patrick Embo, 

ooit vanuit het verre West-

Vlaanderen in Herk-de-Stad 

beland, zet zich al enkele 

decennia belangeloos in voor een 

aantal organisaties. We zetten 

deze vrijwilliger graag even in de 

kijker.

Wie ooit een plantje kocht bij de 

plantenverkoop van Natuurpunt of 

mee hielp bij de beheerswerken in het 

Schulensbroek, kent hem 

ongetwijfeld. Ook de vele leerlingen 

die de handen uit de mouwen staken 

in het Schulensbroek, kennen Patrick. 

“Ik vind het belangrijk dat de jongeren 

op een plezante manier kennis 

kunnen maken met dit mooie 

natuurgebied. Als ik daarbij een 

handje kan helpen, dan doe ik dat met 

veel plezier”, aldus Patrick.

Sinds kort is hij ook 

zwerfvuilopruimer voor 

Limburg.net. De leden van de 

Minaraad kunnen het alleen maar 

beamen: regelmatig houdt Patrick 

een vurig pleidooi om de 

zwerfvuilproblematiek kordaat aan te 

pakken.

Patrick is sinds enkele maanden ook 

medewerker bij de kersverse 

fietsersbond in Halen. Een initiatief 

dat hij ook graag in Herk-de-Stad zou 

zien: “Als gepassioneerd fietser stel 

ik vaak vast dat de fiets slechts op de 

tweede plaats komt.”
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Patrick Embo in actie aan het 

Schulensmeer.

Hij is de vrijwilliger die we graag even 

in de kijker zetten. Heb je ook zin om je 

handen uit de mouwen te steken? 

Groen Herk-de-Stad kan altijd 

helpende handen gebruiken. Neem 

eens een kijkje op onze website 

groenherk-de-stad.be of contacteer 

ons.

1

Kapel in Berbroek gerestaureerd! 

Op initiatief van de vrijwilligers van de 

Geschiedkundige Kring Groot-Herk 

werd de kapel O.L.V. van 

Altijddurende Bijstand in Berbroek 

gerestaureerd. Er is gelukkig ook goed 

nieuws over het Herks erfgoed! Er 

was veel volk bij de inhuldiging op de 

Open Monumentendag.

2

Station Schulen

Het beeld dat de reizigers al maanden 

krijgen voorgeschoteld: een gesloten 

wachtzaal. Groen Herk-de-Stad wil 

reizen met de trein weer aangenaam 

maken.

3

Ook Den Herk heeft ons idee 

opgepikt.

In de editie van september 2017 

weidde Den Herk zelfs zijn voorpagina 

aan ons idee over volkstuintjes.

4
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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.

SCHAKELCONGRES VAN GROEN 
OP 17 EN 18 NOVEMBER IN BRUSSEL

Met de verkiezingen volgend jaar in het vooruitzicht, 
wil je misschien graag meepraten en meedenken met andere 

geïnteresseerden. 
Je hoeft er geen lid van Groen voor te zijn!

Op het schakelcongres van Groen bepalen we samen onze visie 
op de relatie van overheid met burgers, ondernemers en middenveld. 

Drie thema's staan centraal: economie, mobiliteit en 
(gezondheids)zorg.

Je bent welkom in The Egg, Barastraat 175, Brussel
 17/11 van 20u - 22u en 18/11 van 10u - 18u30

Inschrijven kan via de website www.groen.be
 Tot dan!

Groen Herk-de-Stad 

Geert Vanhove

Grote Hoolstraat 86/1

3540 Herk-de-Stad

0479/684160

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.




