
Hier

Gunter De Ryck: 
"Laat ons na corona 
kiezen voor wat écht 
waardevol is !"

EEN GROENE EN SOCIALE 
SAMENLEVING NA CORONA?
Grijpen we de kans om na corona 

onze samenleving beter te 

maken? Als het aan ons ligt wel!

Begin 2020, vlak voor de coronacrisis,  

schreven we nog: “Wat is er belang-

rijker dan een goede gezondheid? En 

wie wil er nu niet in een gezonde, 

groene buurt wonen?” Hoe konden 

we weten dat corona ons leven zo 

zou veranderen en dat die zinnen zo 

profetisch zouden zijn?

Het voorbije jaar hebben heel veel 

mensen, om te beginnen in de 

zorgsector, er alles aan gedaan om 

zoveel mogelijk mensen te helpen en 

genezen van dat vreselijke virus. Veel 

bedrijven en overheidsdiensten, ook in 

onze eigen gemeente, zorgden ervoor 

dat onze samenleving bleef draaien. 

Nu stilaan iedereen  gevaccineerd 

wordt en er licht komt aan het einde 

van de tunnel, kunnen we denken aan 

een beter leven na corona.

Wij hopen dat we als samenleving 

kiezen voor wat écht waardevol is. 

Een glimlach, een omhelzing, 

spontane babbels... solidariteit en 

samenhorigheid dus. 

Voor ons mag het nieuwe normaal ook 

een stuk groener en socialer zijn. Wij 

hopen dus dat we in Herk-de-Stad 

zoveel mogelijk Groene keuzes zullen 

maken. Wat wij onder meer nodig 

vinden is een nieuwe visie op bouwen 

en wonen. We moeten stoppen met 

onze open ruimte vol te bouwen en 

zorg dragen voor onze natuur en voor 

schoon en drinkbaar water. De 

klimaatverandering wordt na corona 

een nog veel belangrijkere uitdaging!

Met Groen werken we aan een beter 

Herk voor alle Herkenaars. Daarbij 

rekenen we op jullie steun. 

Samen #degoedekantop

in Herk-de-Stad

Wandelen in het groen

Een bouwstop nu!

Welke landbouw willen we?

© Groen Herk-de-StadGunter De Ryck, gemeenteraadslid voor Groen Herk-de-Stad
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Zoveel wandelmogelijkheden in 
onze groene gemeente

De natuurgebieden in Herk-de-Stad waar je op dit ogenblik kan gaan 
wandelen (in het nieuwe gemeentebos voorlopig nog niet).

© Groen Herk-de-Stad

Wat hebben we een geluk om in 

Herk-de-Stad te wonen: een 

gemeente met voorlopig nog veel 

natuur en open ruimte waar je kan 

wandelen en fietsen.

Door corona is wandelen in de buurt 

het voorbije jaar dé manier geworden 

waarop we wat ontspanning zoeken. 

De voor de hand liggende routes 

kennen we intussen allemaal en de 

populaire wandelgebieden in de buurt 

zijn letterlijk platgelopen deze winter.

Zo blijkt nog maar eens hoe belangrijk 

het is om in onze directe omgeving te 

kunnen gaan wandelen. Liefst in een 

stukje groen dat aantrekkelijk en 

gemakkelijk toegankelijk is. 

Met het Schulensbroek heeft Herk-

de-Stad een van de grootste en 

waardevolste natuurgebieden van 

Vlaanderen op zijn grondgebied. 

De lokale afdeling van Natuurpunt 

investeert veel tijd en geld om dit 

prachtige gebied te beheren en 

toegankelijk te maken voor de 

geïnteresseerde natuurliefhebber en 

wandelaar. Voor Groen Herk-de-Stad

mogen die inspanningen gerust wat 

meer gewaardeerd worden. Het zou 

daarom ook erg logisch zijn dat onze 

gemeente meer steun geeft aan 

Natuurpunt en hen helpt bi j de 

openstelling en het onderhoud. 

Het mag wat meer zijn. Naast dit 

grote natuurreservaat beschikt Herk-

de-Stad over nog wel meer open 

ruimte. Elke Herkenaar kent het mooie 

gemeentelijke park Olmenhof-Harlaz. 

Daarnaast heeft de Vlaamse overheid 

in Herk-de-Stad ook twee 

aantrekkelijke bosgebieden, nl. 

Muggenhoek (Manestraat) en Aan 

Monnikshof (Stevoortweg). Die 

groene wandelgebieden mogen 

zeker wat meer gepromoot worden. 

Onlangs kocht onze gemeente een 

prachtig bos in Schulen dat hopelijk 

ook snel toegankelijk wordt gemaakt 

voor onze inwoners.

Ten slotte zijn er volgens ons nog 

veel meer mogelijkheden om in Herk-

de-Stad bijkomende wandelgelegen-

heid te voorzien. Samen met het 

Regionaal Landschap kan onze 

gemeente oude trage wegen weer 

toegankelijk maken en afspraken 

maken met landbouwers en 

grondeigenaars om interessante 

nieuwe wandelroutes aan te 

leggen. In Berbroek of Schakkebroek 

zijn er zeker en vast verschillende 

mogelijkheden.  Waar wachten we 

nog op?

> > Onze suggesties vind je op 

www.groenherk.be/wandelen

DIRK WILLEMS
BESTUURSLID 
GROEN HERK-DE-STAD
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‘Sommige inwoners van 
Berbroek en Schulen zullen 
kilometers moeten omrijden!’

STOP MET ONZE OPEN RUIMTE 
VOL TE BOUWEN

ZORG VOOR BETAALBARE WONINGEN EN LEEFBARE 
DORPSCENTRA
Aan een hoog tempo worden in Herk-de-Stad bouwgronden volgebouwd en 

grote percelen verkaveld. De lintbebouwing neemt overal toe. In onze 

dorpscentra komen er steeds meer grote woonblokken bij. Jammer genoeg 

zorgt dat niet voor meer betaalbare woningen.Onlangs werd een nieuw 

verkavelingsproject voorgesteld dat zo groot was dat de Vlaamse overheid het 

afwees omdat Herk-de-Stad dat aantal extra woningen niet nodig heeft.

HET VOLBOUWEN VAN ONZE OPEN RUIMTE MOET STOPPEN
Met de dreigende klimaatverandering is elke vierkante meter natuur die we 

kunnen behouden van groot belang. Wetenschappers zeggen ons dat dit niet 

alleen belangrijk is voor het behoud van onze natuurlijke biodiversiteit, maar 

SLUIT NMBS DE OVERWEGEN?

DUURZAME LANBOUW KAN 

ZONDER MEGASTALLEN

We hebben in Vlaanderen steeds 

minder boeren, maar grotere 

bedrijven en meer vee. Ook in 

Limburg zien we alsmaar grotere 

kippen-, runder- en 

varkensbedrijven verschijnen. Op 

het vlak van dierenwelzijn is dat 

een ramp en het mestprobleem 

wordt alleen maar groter. Die 

grote industriële veehouderijen 

produceren bovendien vooral voor 

export. Veel boerenfamilies lijden 

onder dat industrieel 

landbouwmodel: jaarlijks geven 

meer dan duizend boeren er de brui 

aan. Daarom kiest Groen voluit 

voor een lokale, ecologische en 

diervriendelijke landbouw.

We zijn dan ook blij dat Herk-de-

Stad lokale boeren steunt en korte 

keten stimuleert. Consumenten 

betalen graag een eerlijke prijs 

voor lokale producten en 

waarderen de inzet van boeren om 

op een duurzame manier aan 

landbouw te doen. 

Groen Herk-de-Stad begrijpt niet 

waarom ons gemeentebestuur 

tegelijkertijd ook grote nieuwe 

megastallen wil toelaten in onze 

gemeente. Onlangs gaf het 

schepencollege een positief 

advies voor een nieuw varkens-

bedrijf aan de Rummenweg met 

3000 varkens of meer. Gelukkig 

gingen de buren in beroep bij de 

Vlaamse overheid en werd de 

vergunning geweigerd. Voor Groen 

Herk-de-Stad is het duidelijk dat 

megastallen hier niet thuis horen 

en niets met duurzame landbouw 

te maken hebben.

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

BRIGITTE CLAES
BESTUURSLID 
GROEN HERK-DE-STAD

ook voor de problemen die we gaan 

ondervinden door een tekort aan 

grondwater. De lintbebouwing zorgt 

voor meer onveilige verkeerssituaties 

en voor hoge kosten voor alle burgers 

door de vele kilometers bijkomende 

riolering en elektriciteitsleidingen.

EEN VISIE EN BOUWSTOP
Groen Herk-de-Stad wil dat het 

bestuur werk maakt van een actuele 

woonvisie. Zo'n visie geeft duidelijke 

richtlijnen aan bouwpromotoren, 

zekerheid voor grondeigenaars en 

buurtbewoners, en beschermt de 

resterende open ruimte. Tot er een 

degelijke woonvisie is, vraagt Groen 

een bouwstop zodat er geen 

woonuitbreidingsgebieden meer 

worden aangesneden, er een einde 

komt aan de lintbebouwing en de 

verrommeling van het landschap.

VERANDERING OP KOMST
Al meer dan twintig jaar is er sprake 

van het sluiten van de 

spoorwegoverwegen tussen Hasselt 

en Diest. Toch bleven de meeste 

overwegen al die jaren bestaan. 

Onlangs werd op de gemeentelijke 

verkeerscommissie gemeld dat de 

NMBS hier nu toch mee wil starten.

Zo denkt de NMBS er aan om de 

overweg aan de Nachtegaalstraat af 

te schaffen. De overwegen aan de 

Stationsstraat en de Broekstraat 

worden waarschijnlijk vervangen door 

een brug of tunnel. 

Die ingrijpende wijzigingen zullen 

inwoners van Schulen en Berbroek 

verplichten om kilometers om te 

rijden naar hun werk of school. 

Andere straten zullen dan weer meer 

verkeer te slikken krijgen.

INSPRAAK VAN BEWONERS
Wij vinden dat ingrijpende 

maatregelen niet kunnen doorgaan 

zonder dat er draagvlak is bij de 

betrokken inwoners. De gemeente 

moet in gesprek gaan met haar 

inwoners en die meningen meenemen 

naar het overleg met de NMBS.
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Meer tijd voor kinderen

Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een 
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders 
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. 
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers 
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten 
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

Foto’s: Bigstock

HALF JAAR VIVALDI,  
HEEL WAT REALISATIES

© Kanselarij

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister 

van Telecommunicatie

Eindelijk echte klimaatdoelen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minis-
ter van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese 
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot 
tegen 2030. 

Goedkope stroom uit Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 
zette het plan in gang om een onderzeese stroom-
kabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land 
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit 
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte 
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen 
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers 
van geweld.

Lagere factuur voor meest 
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van 
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert 
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte 
middelen vrij om sociale projecten van telecom-
operatoren te boosten, en om de telefonie- en 
internetfacturen van de meest kwetsbare 
mensen te verlagen. Energieminister Van der 
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Meer en stiptere treinen

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met 
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, 
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem 
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de 
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en 
metro in en rond Brussel.



GROEN

VOLUIT VOOR 

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. 
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.

‘Fl xibiliteit is 
cruciaal als je wil 

transf� meren naar 
100% hernieuwbare 

energie’

TINNE  
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie

© ID/Bas Bogaerts

De komende jaren staan er heel wat opwin-
dende dingen te gebeuren in het Belgische 
energielandschap. Van een stroomkabel naar 
Denemarken over energie-eilanden in de 
Noordzee tot de vergroening van onze industrie 
met hernieuwbare waterstof.

Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspel-
baar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven 
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het 
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse 
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft 
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid 
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van 
de kernreactoren op met hernieuwbare energie, 

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en 
flexibele gascentrales.

Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren 
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales 
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je 
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je 
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. 
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, 
toen er een recordhoeveelheid wind was en we 
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.

Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is — de laatste 
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten 
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegen-
woordigen bovendien amper 4 procent van de 
totale energiemix.

1 TERUGBETALING 
 VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde 
de partij een petitie om meer budget uit te trekken 
voor de terugbetaling van een bezoek aan de 
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen 
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de 
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: 
in het regeerakkoord voorziet de federale 
regering 200 miljoen euro extra budget voor 
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer 
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN

De coronacrisis doet het mentale welzijn 
van de Belg geen deugd. Integendeel: in 
december 2020 gaven Belgen zichzelf 
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In 
september was dat nog 6,8 en vóór de 
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale 
lockdown te voorkomen, ondernam Groen 
heel wat acties. We lichten er drie uit.

© ID/Christophe De Muynck

‘De federale regering 
vo� ziet 200 miljoen 
extra voor eestelijke 
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar 
welke haven we koers zetten, is geen enkele 
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk 
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie 
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het 
einddoel waarop ik me ga focussen, want het 
biedt de beste garantie op een duurzaam en 
welvarend België. 

2 NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan 
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de 
groeiende druk op de geestelijke gezondheid 
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die 
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek 
aan de psycholoog voor jongeren en mensen 
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische 
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3 BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met 
vier mensen samenkomen. Omdat de kans 
op besmetting daar een stuk kleiner is, 
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter 
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de 
regering en bij virologen als Marc Van Ranst, 
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je 
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 



ONDERWIJS EN CORONA:     
ALLE HENS AAN DEK

Uit studies blijkt dat de coronacrisis 

voor een half jaar leervertraging heeft 

gezorgd. Naast leerachterstand zien 

we ook sociaal-emotionele 

problemen bij leerlingen. Dat 

wegwerken wordt een werk van 

lange adem. En niet iedere leerkracht 

of leerling heeft dezelfde 

ondersteuning nodig. Sommigen 

vragen ondersteuning bij 

gedragsproblemen. Anderen hebben 

vooral behoefte aan ondersteuning bij 

het online lesgeven. 

Daarom wil Groen dat niet alleen op 

extra onderwijspersoneel ingezet 

wordt. Ook  ander personeel zoals 

logopedisten, cognitieve psychologen 

en ergotherapeuten moeten kunnen 

inspringen om de leerachterstand in 

scholen weg te werken.  

Professionals met een andere 

achtergrond kunnen onze leerlingen 

een extra duw in de rug geven. Want 

het is vandaag alle hens aan dek. En 

morgen moet er een structureel plan 

liggen om leerachterstand ook na juni 

weg te werken. Wat vast staat is dat 

meer handen in de klas nodig zijn. 

NIEUW 
PROVINCIERAADSLID 
VOOR GROEN LIMBURG

Op de provincieraad van april legt 

Katrien Lambrechts de eed af als 

nieuw raadslid voor Groen 

Limburg. Ze neemt er de plaats in 

van Johnny Ceyssens. 

Katrien is voorzitter van Groen 

Hasselt en aan de slag als 

diensthoofd bij de gemeente 

Oudsbergen. Ze deed eerder 

provinciale ervaring op bij het 

Limburgs Steunpunt 

Kinderopvang. 

Johnny verlaat de provincieraad 

omdat zijn duurzaam bedrijf te 

veel tijd en aandacht opslorpt. In 

de gemeenteraad van Lummen 

blijft hij wel actief met kritische 

noten en positieve voorstellen.

BARBARA LID VAN BIJZONDERE COMMISSIE COVID-19

De coronacrisis sloeg in België hard toe. Wat liep er fout en wat moeten we 

daaruit leren? Het federaal parlement richtte daarom vorige zomer de 

Bijzondere Commissie op. Deze commissie heeft een jaar de tijd om 

aanbevelingen te formuleren. De vraag is duidelijk: hoe zorgen we ervoor dat 

een volgende pandemie ons niet meer zo hard raakt?

Met een hart voor welzijn en gezondheid was het voor LImburgs parlementslid 

Barbara Creemers een logische stap om in deze commissie te zetelen. Nu twee 

derde van de tijd erop zit, kijkt ze terug naar het reeds geleverde werk. "Er kruipt 

immens veel tijd in", zegt ze. "Elke maandag en vrijdag zijn volgepland met 

hoorzittingen met experten en organisaties uit het veld die de crisis van dichtbij 

ervaren. Erika Vlieghe en Marc Van Ranst passeerden de revue, maar ook 

vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, het crisiscentrum en het leger. 

Allemaal gaven ze constructief advies. Momenteel komen ook alle ministers 

langs. Daarnaast krijgen we toegang tot zo’n 24.000 documenten: mails, 

bestellingen, agenda’s van ministers...

Wat we hieruit leren en wat we anders moeten doen, mag niet verloren gaan. 

Het is immers een bron aan waardevolle informatie, niet alleen voor de volgende 

pandemie, ook voor mogelijke andere rampen zoals een kernramp of aanslag.

Wat duidelijk blijkt, is dat voorbereiding en transparantie cruciaal zijn, zowel bij 

het gebruik van ministeriële besluiten als bij de opslag van strategische stocks 

van mondmaskers. Helaas heeft onze ingewikkelde staatsstructuur niet 

bijgedragen tot de vlotte aanpak van de crisis en daar zullen we zonder taboe 

naar moeten durven kijken."

REGIONAAL

© Boumediene Belbachir
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Barbara Creemers en Laurence Hennuy (Ecolo)
in commissie, foto van 2019.
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Onlangs verscheen in de pers een 

oproep voor een nieuw bijkomend 

treinstation in Halen om op die 

manier automobilisten vanaf de 

autoweg E314 te laten overstappen 

op de trein en naar Leuven of Brussel 

te sporen. Dat lijkt misschien een 

interessant idee, maar in de praktijk 

zal het allicht neerkomen op de 

sluiting van het station van Schulen.  

Dat zou heel erg zijn voor alle reizigers 

die elke dag vanuit Schulen de trein 

nemen.

1

Ondanks de reacties van vele burgers, 

erfgoedliefhebbers en partijen in de 

oppositie is het gemeentebestuur 

doorgegaan met de verkoop van het 

oude gemeentehuis van Schulen. 

Zo verdwijnt allicht een stuk erfgoed 

waar veel Schulenaars goede 

herinneringen aan hebben. 

Het gebouw was destijds niet enkel 

gemeentehuis, maar ook school en 

bibliotheek. Het laatste symbool van 

Schulen als zelfstandige gemeente.

2
De gemeente wil haar milieusubsidies 

hervormen. Op zich is dat geen slecht 

idee, maar het ziet er naar uit dat men 

in de toekomst geen steun meer zal 

geven aan Herkenaars die de 

zwaluwnesten aan hun woning 

beschermen en die daarvoor nu een 

beperkte subsidie ontvangen. Door de 

inzet van die Herkenaars komen er in 

Herk-de-Stad nog altijd veel 

zwaluwen voor. Groen vraagt daarom 

dat die subsidie zeker behouden blijft.

3
Wordt de Oudebaan eindelijk toch 

een fietsstraat? 

Al verschillende keren vroeg Groen 

Herk-de-Stad om van de Oudebaan 

een fietsstraat te maken. Die smalle 

straat wordt door heel veel fietsende 

scholieren gebruikt. Voor auto's is het 

een eenrichtingsstraat. De Herkse 

verkeerscommissie gaf onlangs haar 

steun aan ons voorstel. Nu hopen we 

dat de gemeente er snel werk van 

maakt. 

4
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Groen 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.

HEEL VEEL HERKENAARS STEMDEN VOOR GROEN BIJ 
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. 

ONZE GEMEENTE HERK-DE-STAD WORDT NIET
ALLEEN IN DE GEMEENTERAAD GEMAAKT. ELKE DAG OPNIEUW

MAKEN MENSEN ONZE GEMEENTE. 

DOE MET ONS MEE 
&

 DEEL MET ONS JOUW IDEEËN

VIA ONZE FACEBOOK-PAGINA.
WWW.FACEBOOK.COM/GROEN.HERKDESTAD

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF VIA 
WWW.GROENHERK.BE

Groen Herk-de-Stad 

Gunter De Ryck

Kerktraat  82 B1

3540 Herk-de-Stad

0497 12 24 01

groen.herkdestad@gmail.com

www.groenherk.be 

     www.facebook.com/groen.herkdestad

      @groenherkdestad

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.


