
Hier

‘Klimaat, natuur en een 
sociaal woonbeleid zijn 
duidelijk geen echte 
prioriteiten voor dit 
bestuur !'

HET MEERJARENPLAN: 
MAG HET WAT MEER ZIJN?
De ambities en de echte plannen 

van een nieuwe bestuursploeg 

worden pas duidelijk wanneer de 

meerjaren-planning op de agenda 

van de gemeenteraad komt. Eind  

vorig jaar was het zo ver.

EERST HET GOEDE NIEUWS…
Het nieuwe bestuur maakt zich sterk 

dat zij de komende zes jaar het 

financiële plaatje kan doen kloppen 

zonder de belastingen te verhogen. 

Met een aanslagvoet van 7% en 756  

opcentiemen zit Herk-de-Stad bij de 

betere Limburgse leerlingen van de 

klas. 

MAAR…
Dat er  geen belastingverhoging nodig 

is, komt o.a. door de extra middelen 

die Herk-de-Stad van Vlaanderen 

krijgt. Herk-de-Stad ontvangt de 

komende zes jaar ongeveer 2 miljoen 

euro ‘plattelandsgeld’ om de open 

ruimte in stand te houden. Voor de 

huidige meerderheidspartijen zijn deze 

miljoenen euro’s een compensatie 

voor alle ruimte die zij ‘niet ten gelde’ 

kan maken. Lees: verkavelen of 

aansnijden voor industrie. Groen 

betreurt deze zienswijze en had graag 

gezien dat het bestuur deze open 

ruimte juist als een meerwaarde zag. 

Herk-de-Stad grenst aan een van de 

mooiste natuurgebieden van 

Vlaanderen maar ons bestuur weigert 

deze eco-toeristische troefkaart uit te 

spelen en die waardevolle natuur te 

omarmen!

Aan de euro's te zien die het nieuwe 

bestuur wil investeren, staan natuur 

en klimaat duidelijk niet hoog op de 

agenda.  Maar dit geldt net zo goed 

voor het sociaal woonbeleid. Wij 

durven gerust vragen: mag het wat 

meer zijn?

in Herk-de-Stad

Meer treinen, betere verbindingen

Samen voor het klimaat!

Elk kind een toekomst
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HIER

MEER TREINEN, MEER BUSSEN  
EN EEN BETER STATION!

Groen wil een beter openbaar vervoer! © Groen Herk-de-Stad

Groen Herk-de-Stad en Groen 

Lummen betuigden ook dit jaar op 

Valentijnsdag hun liefde voor de 

gebruikers van het openbaar 

vervoer. 

Net zoals in het station van 

Schulen, riepen vrijwilligers van 

Groen in gans Vlaanderen op om 

het aanbod aan late treinen uit te 

breiden.

Het gebrekkige treinaanbod in 

Schulen - laat staan dat er late 

treinen zouden komen - is niet het 

enige waarmee de pendelaars in 

Schulen te kampen hebben. Overvolle 

- al dan niet in de modder gelegen, 

parkings voor wagens - een volle 

fietsenstalling en een totaal gebrek 

aan actuele informatie over het 

treinaanbod zijn dagelijkse kost voor 

de gebruikers van het station in 

Schulen. 

Een Valentijnskoffie of –chocomelk 

was dan ook het minste dat wij deze 

dappere reizigers konden aanbieden.

Een mobipunt station Schulen?

Al enkele jaren vraagt Groen Herk-

de-Stad meer aandacht voor het 

station van Schulen als een 

belangrijk mobiliteitsknooppunt 

of mobipunt. 

Groen Herk-de-Stad heeft de voorbije 

jaren met succes actie gevoerd voor 

het openhouden en het comfort van 

het stationsgebouw. Nu is vooral de 

parkeersituatie  problematisch. Het 

aantal trein-verbindingen en de vlotte 

overstap naar bussen van De Lijn, 

blijven ook een belangrijk knelpunt.  

De komende jaren wordt het openbaar 

(bus)vervoer grondig hervormd  in 

Limburg. Over de manier waarop  

heeft ook onze gemeente  inspraak.  

Het overleg hierover gebeurt in de 

Limburgse vervoersregioraad.  Een 

nieuw vervoersplan moet klaar zijn 

tegen eind 2020.

Hoewel het inrichten van mobipunten 

niet expliciet deel uitmaakt van de 

plannen voor een vervoersregio, heeft 

de bevoegde Herkse schepen voor 

verkeer en mobiliteit al enkele malen 

de wens geuit om van het station van 

Schulen een echt  volwaardig 

mobiliteitsknooppunt te maken, waar 

pendelaars gebruik kunnen maken 

van de bus, de trein, deelfietsen, 

deelwagens, taxi’s of belbussen. Een 

voornemen dat Groen voluit zal 

steunen. 

Voor Groen Herk-de-Stad is een 

vlot en betaalbaar openbaar 

vervoer een belangrijke prioriteit! 

GUNTER DE RYCK
Gemeenteraadslid voor Groen
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'Hoe eerder je investeert in 
kinderen, hoe beter voor de 
samenleving!'

SAMEN AAN DE SLAG VOOR 
EEN ECHT KLIMAATBELEID!

Ons gemeentebestuur heeft het begrepen: als het over klimaat gaat, 

moet je echt ambitieus zijn. Net als zowat alle andere Limburgse gemeenten 

heeft Herk-de-Stad door de ondertekening van het Europese Burgemeesters-

convenant beloofd om 40% CO2 te besparen tegen 2030 en te werken aan 

klimaatadaptatie. 

Dat engagement werd omgezet in een nieuw klimaatplan dat op 9 

maart op de gemeenteraad werd goedgekeurd. De gemeente zal zoveel 

mogelijk energie besparen en kiest voluit voor hernieuwbare energie. Ons 

bestuur moet burgers, bedrijven en andere sectoren overtuigen om mee te 

doen én dient daarvoor concrete maatregelen te nemen.

Daarnaast moet de gemeente de gevolgen van klimaatverandering aanpakken. 

De laatste jaren hadden we al hittegolven, en de langdurige droogte was een 

probleem voor onze tuin en voor de natuur, én voor onze landbouwers. 

Volgens wetenschappers wordt het in de toekomst alleen maar erger...

ELK KIND EEN TOEKOMST

EINDELIJK EEN GOEDE RELATIE 

MET DE ADVIESRADEN?

Onlangs organiseerde het 

gemeentebestuur een bijeen-

komst met de voorzitters van de 

verschillende Herkse adviesraden. 

De bedoeling was om concrete 

afspraken te maken over de 

samenwerking tussen gemeente-

bestuur en adviesraden. Eindelijk 

ziet het er naar uit dat het 

schepencollege meer respect wil 

opbrengen voor al die vrijwilligers 

die zich inzetten om een positieve 

bijdrage te leveren aan het beleid 

en de werking van onze gemeente. 

OPRICHTING HERKSE 

FIETSERSBOND

Onlangs werd ook in Herk-de-Stad 

een afdeling opgericht van de 

Fietsersbond. Oprichter en 

contactpersoon is Patrick Embo. 

De Fietsersbond verdedigt de 

belangen van fietsers en ijvert 

voor betere voorzieningen. In 

Vlaanderen telt de Fietsersbond 

intussen meer dan 23 000 leden.

Wij wensen de Herkse 

Fietsersbond alvast veel succes 

en zullen hen zeker steunen bij 

hun acties! 

www.fietsersbond.be

EN NU BOMEN PLANTEN!

Onze gemeente heeft nu een 

goedgekeurd meerjarenplan én 

ambitieus klimaatplan. Nu komt 

het er op aan concrete actie te 

ondernemen. Herk-de-Stad wil 

meer bomen planten in de woon- 

omgeving en daarvoor is heel wat 

geld beschikbaar! De subsidies 

moeten wel nog aangevraagd 

worden en ze moeten concreet 

aan de slag! Planten maar!

PATRICK BOUCNEAU
bestuurslid Groen Herk-de-Stad

BRIGITTE CLAES
Lid van Groen
Vertegenwoordiger in het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst 

HET KLIMAATPLAN VAN ONZE 
GEMEENTE IS EEN 
BELANGRIJK SIGNAAL! 

Met Groen steunen we voluit de 

ambitie van Herk-de-Stad. We 

zullen toezien op de uitvoering van dit 

klimaatplan en we hopen dat onze 

gemeente er bij elke beslissing 

rekening mee zal houden. Bovendien 

moeten er nog veel maatregelen 

komen die echt impact hebben. 

Groen roept iedereen op om mee 

te werken en de gemeente te 

helpen: van de terecht ongeruste 

jongeren tot onze grootouders voor 

het klimaat, van verenigingen en  

consumenten tot onze ondernemers 

en landbouwers... Samen aan de slag 

voor een echt klimaatbeleid!

Het is onze toekomst, onze aarde 

en we hebben er maar één!

In Herk-de-Stad leeft 10% van de 

kinderen tussen 0 en 3 jaar in een 

'achtergesteld gezin'. Dat blijkt uit 

de KansarmoedeIndex van Kind en 

Gezin. Dat is iets beter dan het Lim-

burgse gemiddelde, maar nog altijd 

veel te hoog! De toekomst van die 

kinderen ziet er niet goed uit.

Gelukkig kan een gemeente daar 

wat aan doen. In Herk-de-Stad zijn 

we zeker niet slecht bezig. Met het 

Huis van het Kind en het Kinderloket 

is er alvast overleg en samenwerking 

tussen de diverse diensten. Het 

Lokaal Overleg Kinder- en Gezins-

beleid (LOKG) houdt als adviesraad 

een oogje in het zeil en door allerlei 

activiteiten verlagen ze de drempel 

voor gezinnen met jonge kinderen.

Maar alles kan beter. Ouders in 

armoede moeten actief ondersteund 

worden in hun zoektocht naar een 

leefbaar inkomen, naar werk, naar 

kwaliteitsvolle kinderopvang, naar 

een goede huisvesting én bij hun rol 

als ouder.  

Slechte huisvesting kan nefaste 

gevolgen hebben voor jonge kinderen.

Herk-de-Stad moet dringend zorgen 

voor meer betaalbare woningen via 

sociale huisvesting of via het SVK.
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In 2019 besliste de Vlaamse Regering 

dat er vanaf 2020 geen wegwerp-

bekers meer gebruikt mogen worden 

tijdens evenementen. Dit  betekende 

een onverwachte meerkost voor de 

Herkse verenigingen. Groen-raadslid 

Gunter De Ryck vroeg in december 

vorig jaar dat Herk-de-Stad snel 

werk zou maken van een 

oplossing.Het bestuur stemde het 

voorstel van Groen eerst weg, maar 

kwam later toch met een gelijkaardige 

oplossing. Eind goed, al goed zullen 

we maar denken.

1

Op 10 november organiseerden we 

een wandeling voor onze leden en 

sympathisanten.  

Meer dan dertig mensen waren die 

zondag vroeg uit de veren. We gingen 

op pad in ons prachtige Herkse 

natuurreservaat Het Schulens-

broek onder deskundige leiding van 

Piet Rymen, conservator van het 

gebied en voorzitter van de  

Natuurpunt-afdeling.

We sloten de voormiddag af met 

lekkere soep en biologische hapjes! 

2

Groen Herk-de-Stad wil een 

hondenlosloopweide in elke 

deelgemeente! 

Ook de dierenwelzijnsraad is al een 

tijdje vragende partij. Onlangs werd 

tijdens de gemeenteraad de vraag 

gesteld naar een  hondenlosloop-

weide in het Park Olmenhof. Groen is 

blij dat het onderwerp eindelijk aan 

bod kwam maar misschien is dat dan 

weer niet de beste locatie... 

Wordt vervolgd!

3
Het gemeentebestuur wil een 

aantal historische panden 

verkopen: onder meer het oude 

gemeentehuis van Schulen. 

Het is logisch dat je voor gebouwen 

die je niet echt meer nodig hebt een 

andere bestemming zoekt. Maar dat 

mag niet betekenen dat gebouwen 

met een belangrijke  erfgoedwaarde 

zomaar worden gesloopt. Het bestuur 

beweert nu dat dat niet de bedoeling 

was. Met Groen zullen we toch scherp 

in het oog houden wat men verder 

nog van plan is! 
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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.

REPAIR CAFÉ HERK-DE-STAD
OOK IN HERK-DE-STAD WILLEN ENKELE MENSEN STARTEN 
MET EEN REPAIR CAFÉ. IN EEN REPAIR CAFÉ HERSTEL JE 

SAMEN ALLERLEI SPULLEN, KLEDING, APPARATEN EN 
GEBRUIKSVOORWERPEN. 

WWW.FACEBOOK.COM/REPAIRCAFEHERK

*** WIL JE MEEWERKEN? ***
Ben je enthousiast, handig en/of een beetje technisch 

aangelegd? Doe met ons mee! Je bent welkom!

WERKGROEP REPAIR CAFÉ HERK-DE-STAD
REPAIRCAFEHERK@GMAIL.COM

Groen Herk-de-Stad 

Gunter  De Ryck

Kerkstraat 82 B1

3540 Herk-de-Stad

0497 12 24 01

groen.herkdestad@gmail.com 

www.groenherk.be 

     www.facebook.com/groen.herkdestad

      @groenstadherkdestad

Verantwoordelijke uitgever: Gunter De Ryck,
Kerkstraat 82 B1, 3540 Herk-de-Stad

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.


