
Hier

‘Duurzame politiek in 
een wereld waar het ik, 
hier en nu overheerst, is 
een uitdaging die we 
durven aangaan'

GROEN VOOR HET EERST IN DE 
GEMEENTERAAD
Na verkiezingen neemt men al gauw 

het woord ‘historisch’ in de mond. 
Feit is dat voor het eerst in de 

geschiedenis van onze stad GROEN 

mee aan tafel zal zitten in de 

gemeenteraad. Het is nu aan ons om 

gedurende de volgende 6 jaar het 

vertrouwen, dat we van 578 

Herkenaars hebben gekregen, om te 

zetten in actie. 

HOE ZAL GROEN ANDERS ZIJN 
Voor ons telt niet alleen het ik, hier en 

nu. Wij zijn geen navelstaarders die 

denken dat de wereld ophoudt te 
bestaan aan onze gemeentegrenzen 

of na het verstrijken van deze 

bestuursperiode.

Wij willen op een duurzame manier 

aan politiek doen. Op lange termijn 

denken en doen. Dat kan enkel als we 

persoons-, plaats- en 

tijdsongebonden durven te denken.

Hierdoor zullen we vroeg of laat ook 

stellingen moeten innemen die niet 

populair zijn bij het grote publiek. Het 

is aan ons om ook dan zoveel mogelijk 
mensen te overtuigen met de juiste 

argumenten, niet met populaire 

slogans. Een mooie uitdaging!

PRIMEUR 
In deze editie starten we met een 

primeur: we vragen een politicus van 

een andere partij hoe hij of zij denkt 

over onze partij. We zijn heel blij dat 

onze nieuwe burgemeester, Bert 

Moyaers, op onze vraag is ingegaan;  

vooral zijn duidelijke bezorgdheid voor 

het klimaat doet het beste verhopen 
voor de volgende jaren. Hij zal in ons 

altijd een medestander vinden op 

weg naar een Herk-de-Stad waar het 

goed is om te leven: met gezonde 

lucht, duurzame mobiliteit, behoud 

van de open ruimte en respect voor 

mens, dier en natuur. Hij zal ons onze 

kritiek dan ook niet kwalijk nemen als 

we merken dat deze thema’s tekort 

worden gedaan.

in Herk-de-Stad

Gunter De Ryck in de GR

De mening van Bert Moyaers

Brigitte Claes in het BCSD

©Groen Herk-de-StadGeert Vanhove voorzitter Groen Herk-de-Stad.
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Gunter De Ryck
OPPOSITIE IS MEER DAN ENKEL TEGEN ALLES STEMMEN

2 januari 2019.

Deze datum is zowel voor Groen Herk-de-Stad als voor mezelf een 
mijlpaal. Dankzij het vertrouwen van bijna 600 Herkenaren mag ik, als 

kersvers gemeenteraadslid, onze partij, maar ook iedereen die Groen 

een warm hart toedraagt, vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Afgelopen jaren volgde Groen het gevoerde beleid kritisch vanuit de 

publiekstribune en werden de nodige vragen gesteld over de (niet) genomen 

beslissingen. Als gemeenteraadslid zal ik dit blijven doen, maar er zal één groot 

verschil zijn in vergelijking met voorgaande jaren: ik zal, namens Groen, ook 

makkelijker voorstellen op de agenda kunnen plaatsen. Groen gaat de komende 

jaren dus voor een constructieve oppositie: kritisch zijn waar het moet, goede 

voorstellen steunen waar mogelijk en eigen voorstellen die de Herkenaren ten 

goede komen naar voor schuiven.

Groen trok met een aantal concrete thema’s naar de verkiezingen en ik zal als 

gemeenteraadslid dan ook mijn best doen om deze thema's de komende zes 

jaar zoveel mogelijk te behartigen en op de agenda te plaatsen: eerlijke politiek 

en duidelijke, begrijpbare beslissingen zijn een eerste prioriteit. Meer inspraak 

door de Herkenaren, aandacht voor armoede en het bewaren van onze Herkse 

natuur zijn andere punten die ik graag hoog op de agenda zou zien staan!

Gunter De Ryck: fractieleider Groen in de Herkse gemeenteraad. ©Groen Herk-de-Stad
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GROEN IN DE GEMEENTERAAD: 
WAT GAAN WE DAAR DOEN?

Gunter De Ryck bij de eedaflegging in de Herkse gemeenteraad. ©Groen Herk-de-Stad

‘Constructief wanneer het 
kan, kritisch wanneer het 

moet'

PATRICK BOUCNEAU
Bestuurslid Groen Herk-de-Stad
patrick.boucneau@groen.be

We wensen het nieuwe bestuur veel 

succes, maar we zullen hun 
voorstellen en plannen én hun 

dagelijks beleid nauwgezet opvolgen. 

We hebben dan wel een nieuwe 

coalitie van Open VLD, CD&V en 

sp.a, maar vier van de zes 

schepenen zijn dezelfde gebleven 

en heel wat bevoegdheden blijven 

bij dezelfde schepen of partij.

We zijn dus heel benieuwd of er nu 

een beter ruimtelijk beleid zal worden 

gevoerd waarbij er niet meer  

gebouwd wordt in de open ruimte en 

er een einde komt aan de 

lintbebouwing. We zijn heel benieuwd 

of er meer aandacht zal gaan naar 

een zachte mobiliteit met meer 

veiligheid voor fietsers en 

voetgangers en een opwaardering 

van het station van Schulen. We zijn 

heel benieuwd of men burgers beter 

zal betrekken bij het beleid en meer 

inspraak wil geven, onder andere door 
de adviesraden au-serieux te nemen... 

We hebben de voorbije jaren laten 

zien dat je zelfs niet in de 

gemeenteraad hoeft te zitten om 

belangrijke zaken op de agenda te 

krijgen. Nu zullen we dus nog veel 

dichter op de bal kunnen spelen en 

door onze vragen en suggesties 

proberen echt te wegen op het beleid 

van het nieuwe bestuur. 

In een kleine gemeente als Herk-de-

Stad is samenwerking erg belangrijk. 

We zullen daarom als partij in de 

oppositie de goede projecten en 

ideeën voluit steunen. Door een 

constructieve houding willen we onze 

burgers geven waar ze recht op 

hebben: een modern en slagkrachtig 

bestuur dat zorgt voor een goede 

dienstverlening en voor een 

aantrekkelijke en veilige 

woonomgeving. 

Dit is kort samengevat onze aanpak 

voor de volgende jaren. We denken 

dat we op die manier voor al onze 

kiezers en voor alle Herkenaars de rol 

spelen die men van ons mag 

verwachten. We rekenen daarbij ook 

op jullie. We hopen in de loop van de 

volgende jaren veel mondige burgers 

te ontmoeten die hun vragen en 

verwachtingen met ons willen delen 

en die met ons in dialoog gaan over 

wat Groen kan doen voor Herk-de-

Stad.

Bedankt voor het vertrouwen!



GROEN

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een 
nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor 
onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc 
Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’

Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van 
Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was 
een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze 
partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was 
niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de 
bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14 
oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’

‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze 
beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die 
onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met 
een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan 

2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen? 
Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want 
we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de 
burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk 
samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene 
en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken. 
Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze 
klimaatregering met een sociaal hart.’

© ID/Bas BogaertsMeyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

‘Een ambitieuze klimaatregering 
met een sociaal hart,  
dát is een ommekeer’



In deze editie starten we met een 

primeur: we vragen iemand van 
een andere partij naar zijn of haar 

mening over GROEN. Kersvers 

burgemeester Bert Moyaers mag 

de spits afbijten. Aan hem 

stelden we drie vragen.

WELKE GROENE THEMA'S MOETEN 
VOLGENS JOU AAN BOD KOMEN 
TIJDENS DE VOLGENDE ZES JAAR?
Bert: "Ik vind dat politici in alle 

dossiers een toetsing moeten doen 

naar de zaken die goed zijn voor onze 

planeet. Herk-de-Stad mag maar een 

minuscuul stipje zijn op de aardbol, 

het mag ons er niet van weerhouden 

om vandaag het juiste te doen voor 

onze (klein)kinderen. Zo kozen we 

bewust om duurzaamheid niet als 

een bevoegdheid aan specifiek één 

schepen toe te kennen, net omdat 

wij willen dat elk beleidsdomein 

vanuit dit standpunt wordt bekeken. 

Zo moet het de opdracht van de stad 

zijn om bijv. bij evenementen goed te 

sensibiliseren zodat die activiteit niet 

doorweegt op het milieu inzake afval. 

Uiteraard is duurzaamheid op een 

evenement meer dan afvalbeleid 

alleen. Je kan daar heel 

vernieuwende dingen in lanceren die 

misschien mensen aanzetten om ook 

thuis eens over hun ecologische 

voetafdruk na te denken."

"Guido Ector zal zich de komende 

jaren als schepen van Milieu extra 

HIER

De mening van onze nieuwe 
burgemeester over GROEN

Onze nieuwe burgemeester © studioPSG

verdiepen in groene thema’s. 

Milieugebonden thema’s zullen 
immers steeds meer aan belang 

winnen. Propere lucht, minder 

vervuilend verkeer, gesprekken 

starten voor een ruimer aanbod aan 

openbaar vervoer, milieuvriendelijke 

bouwprojecten... ik kan zo nog wel 

even doorgaan. Er ligt best wel wat 

werk op de plank."

WAT VERWACHT JIJ VAN GROEN IN 
DE GEMEENTERAAD?
Bert: "Jullie fractie is nieuw in de 

Herkse politiek. Bij de start is dat wat 

onwennig en zoeken, iedereen heeft 

dat meegemaakt. Maar ik verwacht 
dat GROEN een constructieve 

houding zal aannemen ten opzichte 

van een heel aantal voorstellen en 

waar nodig nog verbetersuggesties 

zal aanreiken.

Verder zie ik persoonlijk in GROEN een 

partner om progressieve voorstellen 

die Herk-de-Stad ten goede komen, 

te steunen."

WAT WAS JOU INDRUK VAN GROEN 
IN HERK-DE-STAD DE VOORBIJE 
JAREN?

Bert: "Het is voor GROEN de 

afgelopen 6 jaar niet eenvoudig 
geweest. Er was in 2012 een eerste 

en misschien te vroege deelname 

aan de verkiezingen. Het heeft jullie 

wel de tijd gegeven om 6 jaar in alle 

luwte te werken en te bouwen aan 

een ploeg van geëngageerde en 

progressieve mensen met als 

resultaat een verkozene in de 

gemeenteraad na de verkiezingen 

van 2018. Ik zie GROEN dus evolueren 

en hoop de komende jaren een fijne 

samenwerking uit te bouwen."

Bert Moyaers

Bert Moyaers

Bert  (sp.a) werd in 2006 verkozen 

tot gemeenteraadslid van Herk-de-
Stad en is sinds 2007 sp.a-

fractieleider in de gemeenteraad. Van 

2011 tot 2012 schepen. Begin maart 

2016 lid van het Vlaams Parlement en 

sinds 2019 burgemeester

Bio
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WOORD VAN HET JAAR 2018: 
MOORDSTROOKJES

"Een aanliggend, gelijkgronds fietspad". Dat is de definitie van een 

"moordstrookje". Een fietspad, die naam eigenlijk niet waardig. Een strookje dat 
enkel met wat verf van de rest van de rijweg is afgescheiden. 

Een plaag waar ook onze gemeente niet aan ontsnapt. Bij ons is de definitie van 

moordstrookje niet zozeer van toepassing op fietspaden maar vooral op het 

flauwe afkooksel ervan, ook wel "fietssuggestiestrook" genoemd. 

WIST U DAT ZO’N FIETSSUGGESTIESTROOK NIET EENS IS 
OPGENOMEN IN HET VERKEERSREGLEMENT? 
Het heeft dus geen enkele juridische basis. De fietssuggestiestrook rechts van 

de rijrichting kan gebruikt worden door auto’s, zowel voor het rijden als het 

stilstaan en/of parkeren. De fietssuggestiestrook die links in de rijrichting 

ligt kan gebruikt worden bij het inhalen. 

Wij willen de fietser maximaal beschermen. Door te investeren in veilige 

DAAROM IS GROEN NODIG!

NIEUWS UIT DE 
GEMEENTERAAD.

Naast het instellen van de 

gemeenteraad en het Bijzondere 

Comité, werd er tijdens de eerste 

gemeenteraad ook gestemd voor 

de 2 plaatsen in de politieraad van 

Limburg Regio Hoofdstad. De 

kandidaat van N-VA – tevens een 

oud-commissaris – moest de 

duimen leggen voor de twee 

kandidaten die door de 

meerderheid werden 

voorgedragen. Nu de mogelijkheid 

bestaat dat het Herkse 

wijkkantoor enkel nog bereikbaar 

zal zijn na een afspraak, hoopt 

Groen dat de twee verkozenen 

blijven waken over een goede 

dienstverlening. Met 2 stemmen 

op een totaal van 25 zal dit al een 

hele opgave worden.

NIEUWSBRIEF

Onze maandelijkse nieuwsbrief 

wordt nieuw leven ingeblazen. 

Vanaf januari 2019 willen we 

iedereen op de hoogte brengen 

van alle nieuwtjes en nuttige info 

binnen onze groep zoals de 

voorstellen die we in de 

gemeenteraad of in een van de 

verschillende gemeentelijke 

adviesraden hebben gelanceerd, 

verdedigd of afgekeurd. 

Inschrijven kan via onze website 

groenherk.be, kies ‘IN HERK-DE-

STAD’ en vervolgens op 

‘NIEUWSBRIEF’. Daar vind je alle 

nodige info.

GEERT VANHOVE
VOORZITTER GROEN HERK-DE-STAD
GEERT.VANHOVE@GROEN.BE

GUNTER DE RYCK
FRACTIELEIDER GROEN HERK-DE-STAD
GUNTER.DERYCK@GROEN.BE

fietspaden waar dat mogelijk is en 
daar waar het niet kan, alternatieven 

uit te werken die niet enkel 

vertrouwen op optische effecten, 

zoals dat het geval is bij 

fietssuggestiestroken, maar die ook 

juridische en fysieke garanties geven 

naar de veiligheid en het comfort van 

de fietser toe.

HOE WE DAT GAAN DOEN?
Door geval per geval te bestuderen, 

niet alleen in Herk centrum maar ook 

in de deelgemeenten, constructieve 

voorstellen te formuleren en te 

verdedigen binnen de bevoegde 

adviesraden. Wij gaan ervan uit dat 

iedereen van goede wil een veilige 

fietsgemeente nastreeft.

Het is de taak van een politieke partij 
om anderen te overtuigen van hun 

ideeën en bedoelingen, zodat ze hun 

programma kunnen realiseren. Het 

gebruik van cijfermateriaal versterkt 

daarbij de boodschap. Maar als er 

verkeerde cijfers gebruikt worden - 

bewust of niet - is het de taak van 

anderen om dit recht te zetten. 

Een paar maanden geleden, tijdens 

een zitting van de gemeenteraad, 

kwamen onze vrienden van het 

Schulensbroek in een storm terecht. 

Er werd beweerd dat ze in het 

verleden enorme sommen van de 

gemeente hadden ontvangen om 

gronden aan te kopen in het 

Schulensbroek. De berekening van 

dat bedrag bleek achteraf fout te zijn.

Iedereen kan een rekenfout maken, 
maar dan is het aan de overige 

gemeenteraadsleden, die dezelfde 

cijfers ter beschikking hebben, om 

hierop te reageren. Dat gebeurde niet.

Misschien omdat die vervelende 

‘groenen’ een wandelpad in kwets-

baar natuurgebied aan haalbaarheid, 

respect voor natuur en wettelijke 

mogelijkheden willen toetsen? 

Net daarom is Groen nodig in de 

gemeenteraad. Onze natuur - en zij 

die haar beschermen - verdienen 

ook een stem. Groen zal er in de 

toekomst over waken dat dergelijke 

verkeerde informatie niet meer de 

wereld wordt ingestuurd. Lees meer 

op www.schulensbroek.be en zoek 

naar ‘Puntjes op de i’.



LIMBURG, WAAR 
ECONOMIE EN NATUUR IN 
BALANS ZIJN
Limburg verdient een doortastend 

bestuur om onze provincie 

menselijker, veiliger en gezonder te 

maken. Als nieuw provincieraadslid 

wil ik daar meer voor zorgen.

Samen met onze 42 steden en 

gemeenten moet de provincie alles op 

alles zetten om klimaatneutraal te 

worden. Dat is perfect mogelijk. Het 

vergt een snellere omschakeling naar 

hernieuwbare energie, meer ruimte 

voor water en minder voor beton. Het 

klimaat slaat op hol. We moeten 

daarom als provincie opnieuw 

voorloper worden in de 

klimaatkwestie. Want voorkomen is 

goedkoper dan genezen.

Groen wil bouwen aan een bruisend 

Limburg waar mensen voor elkaar 

zorgen. Aan een provincie waar je  

betaalbaar kan wonen in een groene 

omgeving. Je moet met een gerust 

hart kunnen fietsen en wandelen 

door aangename en veilige straten. 

Die groene troeven moeten we 

absoluut behouden voor onze 

kinderen en kleinkinderen.

Johnny Ceyssens, provincieraadslid

GROENE OPMARS IN 
LIMBURG
Op 14 oktober hebben we een 

ongezien resultaat gehaald in de 

Limburgse gemeenten. 

Hét signaal dat ook hier mensen 

verlangen naar een groener en 

menselijker beleid, en tegelijk een 

erkenning voor het jarenlange 

harde werk van onze lokale 

groepen en het provinciaal 

partijbestuur. 

In totaal hebben we bijna 3 maal 

meer raadsleden in Limburg: we 

gaan van 12 naar 33! We haalden 

gemiddeld 8,5%, wat een stijging 

is van 2,5% ten opzicht van 2014. 

De beste score lieten we 

optekenen in Alken. Daar haalden 

we maar liefst 16,1%. Het geeft 

alvast energie om er verder voor 

te gaan en uit te kijken naar de 

campagne van mei 2019.

Katrijn  Conjaerts, voorzitter Groen 

Limburg

SAMEN WERKEN AAN DE LIMBURGSE WERVEN 

Iedere inwoner van onze provincie kent waarschijnlijk het 'Limburggevoel'. Je 

kan het niet uitleggen, maar als Limburger voel je dat het er is. Het geeft ons 

extra overtuiging en energie om elke dag weer te werken aan een menselijker, 

eerlijker en gezonder Limburg, aan het Limburg van de toekomst. Drie van de 

werven waar we zo onze schouders onder zetten zijn onderwijs, mobiliteit en 

energie. 

Limburg heeft nood aan een Strategisch Actieplan voor Onderwijs. Ook in 2019 

verlaten nog veel te veel jongeren het middelbaar onderwijs zonder diploma en 

stromen nog altijd veel te weinig Limburgers door naar het hoger onderwijs. Dat 

kan anders. Groen Limburg schaart zich daarbovenop ook achter de ambities 

van de Universiteit Hasselt om te groeien en uit te breiden.

Sinds 1 januari vormt onze provincie één grote vervoersregio. We moeten deze 

kans grijpen om het aanbod van trein en bus sterk te verhogen. Verder heeft 

Limburg nood aan meer veilige fietsinfrastructuur. De aanzet tot een netwerk 

van fietssnelwegen in Limburg is er, maar de werken moeten een versnelling 

hoger schakelen. De ‘olifant in de kamer’ was lang de Noord-Zuid verbinding. 

Daar is een halve eeuw over geredetwist. Nu werkt Groen Limburg samen met 

de andere Limburgse partijen mee aan een ‘definitieve oplossing’ om dit 

complexe dossier klaar te maken voor uitvoering.

Limburg was ooit steenkoolpionier. Met GreenVille en EnergyVille nemen we het 

voortouw in de omslag naar hernieuwbare energie en propere technologie. 

Van stoflong naar groene long. We tonen dat ecologie en economie elkaar 

versterken. Zo kan onze provincie weer voorloper worden in de strijd tegen de 

klimaatverandering en wordt Limburg klimaatbestendig.

Johan  Danen, Vlaams parlementslid

REGIONAAL

Johan Danen, Vlaams parlementslid
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Klimaatmars Brussel

Op 2 december 2018 namen 75.000 
mensen deel aan de mars voor het 

klimaat in Brussel. Nog nooit kwamen 

zoveel mensen samen in ons land om 

te pleiten voor "meer schone lucht, 

meer hernieuwbare energie en meer 

politieke daadkracht". Ook Groen 

Herk-de-Stad was erbij. Op de foto 

herken je Luce Schoups, Brigitte Claes 

en Patrick Boucneau.

1

Campagne voeren met een 

beperkt budget.
Wat doe je als kleine partij met een 

beperkt budget en je wil toch 

opgemerkt worden? Dan moet je 

inventief zijn zoals hier met stoepkrijt 

in de Grote Hoolstraat.

2

Onderhoud van voet- en 

fietspaden laat vaak te wensen 
over.

Je zou het op bovenstaande foto niet 

zeggen, maar onder dit bladerentapijt 

gaat een voet- en fietspad schuil. Het 

onderhoud van de bestaande 

fietspaden laat te wensen over. Dat 

zal elke zachte weggebruiker kunnen 

beamen.

3 Ludieke actie tegen het uitblijven 

van gemeentelijke 
aanplakborden.

Als je zelf het aantal 

verkiezingsborden wil beperken maar 

het bestuur beslist om geen 

gemeentelijke aanplakborden te 

plaatsen  moet je ook inventief zijn en 

met de affiches op de buik op de 

wekelijkse markt gaan staan.

4

©Groen Herk-de-Stad © Geert Vanhove © Geert Vanhove © Geert Vanhove
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GROEN IN BIJZONDER COMITÉ 
VOOR DE SOCIALE DIENST!

Brigitte Claes bij de eedaflegging voor het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst.

©Groen Herk-de-Stad

‘De kinderarmoede nam in 
onze gemeente toe van 4% in 

2014 naar 10% in 2017! ’

DIRK WILLEMS
Actief lid Groen Herk-de-Stad

Dankzij de steun van onze kiezers 

heeft Groen Herk-de-Stad ook een 
vertegenwoordiger in het nieuwe 

Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst: Brigitte Claes zal namens 

Groen twee jaar deel uitmaken 

van dit nieuw OCMW-orgaan.

Waar gaat het precies over?

Vanaf januari 2019 verandert er heel 

wat op gemeentelijk niveau. De 

gemeenteraad is voortaan ook de 

OCMW-raad en het OCMW en de 

gemeentelijke administratie worden 

in feite één organisatie. De nieuwe 

regels leggen ook op dat het OCMW 

een Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst opricht. Dit is onder meer 

bevoegd voor de individuele dossiers 

inzake maatschappelijke 

dienstverlening en integratie. In Herk-

de-Stad bestaat het Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst uit een 

voorzitter (schepen Bart Gruyters) en 

6 leden.

Omdat we met Groen graag 

constructief willen samenwerken 

met het nieuwe bestuur, hebben we 

afgesproken dat we de voorgestelde 

kandidaten zouden steunen en in ruil 

daarvoor ook betrokken worden in de 

werking van dit nieuwe comité. Zo 

zullen we met Groen tijdens de eerste 

twee jaar van de nieuwe 

bestuursperiode ook een 

vertegenwoordiger in het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst 

hebben, nl. Brigitte Claes. 

Brigitte Claes is 55, woont in Schulen 

en werkt intussen 17 jaar als 

maatschappelijk assistent bij een 

grote thuiszorgorganisatie. Voor 

Brigitte is het erg belangrijk dat 

mensen concreet geholpen worden 

en niet in de armoede terecht komen: 

“Het is een geweldige uitdaging om 

namens Groen deel uit te maken van 

dit comité. Het is voor iedereen een 

nieuwe manier van werken. Over de 

partijgrenzen heen samenwerken om 

de armoede in onze gemeente aan te 

pakken, is heel erg nodig!”

Uit cijfers blijkt dat er veel meer 

aandacht moet gaan naar armoede- 

bestrijding en naar kansarmen in onze 

samenleving. Tijdens de vorige 

legislatuur nam de kinderarmoede-

index in onze gemeente toe van 4% 

in 2014 naar 10% in 2017! Voor Groen 

Herk-de-Stad is armoede dan ook een 

erg belangrijk aandachtspunt.



HIER

'Een arrest van de raad voor 
Verkiezingsbetwistingen dat 
de wenkbrauwen doet fronsen.'

DUURZAME EN 
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Sinds kort ben ik gestart als voedingsconsulente om mensen die gezonder 
willen eten, op weg te helpen. Omdat ik opgegroeid ben met het ecologische 

gedachtegoed, probeer ik zelf op een duurzame manier bezig te zijn met 

voeding, en dit ook door te geven aan mijn klanten. Ook in de nieuwe 

voedingsdriehoek is er oog voor meer duurzaamheid. Meer overschakelen naar 

plantaardige voeding, komt niet enkel onze gezondheid, maar ook onze planeet 

ten goede. Als je minder dierlijke voedingsmiddelen consumeert (in het 

bijzonder rood vlees) en ze vervangt door meer plantaardige voedingsmiddelen 

(groenten en fruit, peulvruchten, volkoren graanproducten, noten en zaden, …) 

levert dat zowel op ecologisch als gezondheidsvlak voordelen op.

Consumenten beseffen nog te weinig wat de impact van ons voedingspatroon 

is. Dus naast het aanbevelen van gezonde voeding geef ik steeds mee wat 

duurzamere voedingskeuzes kunnen zijn. In de eerste plaats denk ik aan de 

grote vleesconsumptie, wat de grootste impact heeft op ons milieu. Ook het 

kopen van seizoensgebonden en lokale producten (die liefst dan nog eens niet 

met pesticiden bespoten zijn) hebben een grote meerwaarde op ecologisch 

vlak. Er moeten geen duizenden kilometers per boot of vliegtuig afgelegd 

worden. Pesticiden zorgen voor een verstoring van het ecosysteem en hebben 

een negatief effect op onze gezondheid.

En dan hebben we het nog niet gehad over overconsumptie en 

voedselverspilling, de vele bewerkingen in fabrieken en plastic verpakkingen. 

Allemaal zaken met een ecologische impact.

Onze gemeente werd tijdens de 

aanloop van de voorbije 
gemeenteraadsverkiezingen meer 

dan ooit tevoren overspoeld met 

verkiezingsborden. In totaal 

vervuilden zo’n 900 borden het 

Herkse landschap. Niet alleen de 

visuele vervuiling maar ook 

verspilling van geld was voor 

velen een doorn in het oog.

Wij waren voorstander om het aantal 

privéborden te beperken. Voor ons 

volstonden de gemeentelijke 

aanplakborden om ons zichtbaar te 

maken. In deze optiek hadden wij 

onze affiches al laten drukken op 

maat van deze aanplakborden.

Maar dat was zonder het bestuur 
gerekend. Zij beslisten, zonder dit te 

communiceren, om geen 

aanplakborden te plaatsen.

Daar stonden we dan. Met affiches, 

maar zonder borden. Partijen met een 

veelvoud aan budget waren wel op 

de hoogte van deze beslissing en 

hadden zich hierop ingesteld. Niet 

echt fair vonden wij en dus trokken 

wij naar de Raad voor 

Verkiezingsbetwistingen. Deze 

volgde onze zienswijze jammer 

genoeg niet met als belangrijkste 

argument: ‘het eventueel plaatsen 

van aanplakborden zou geen impact 

hebben gegeven op de 

zetelverdeling’. Klopt, maar een 

klacht over de organisatie van de 

verkiezingen afwijzen met een 

argument dat zich baseert op het 

resultaat ervan? Vreemd! Uiteindelijk 

hebben wij de beoogde zetel 

binnengehaald. Wij leggen ons neer 

bij het arrest en kijken vanaf nu enkel 

nog naar de toekomst.

Jona Grauwels: voedingsconsulente met een sterk 
ecologisch bewustzijn.
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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.

EARTH HOUR
ZATERDAG 30 MAART 2019

Jaarlijks op de laatste zaterdag van maart, in het weekend waarin 
de zomertijd begint, wordt met dit wereldwijde evenement aandacht 

gevraagd voor de effecten van klimaatverandering.

'Earth Hour' (Het Uur der Aarde) is een internationaal evenement dat 
huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische 

apparaten in hun huis voor 1 uur te doven (tussen 20:30 en 21:30 uur). 
Door de elektriciteit uit te schakelen wordt er natuurlijk energie 

bespaard, maar 'Earth Hour' heeft vooral een symbolische functie.

Het evenement is een initiatief van het Wereld Natuur 
Fonds (WWF). Het eerste 'Earth Hour' werd gehouden 

in Australië op 31 maart 2007. Tegenwoordig doen 
bijna alle landen van de wereld mee.
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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 
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vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




