
 

1 

 
 

Herent kan anders  
Samen voor een  

menselijker, eerlijker en gezonder Herent 

 
 

 

Programma Groen Herent 

Gemeenteraadsverkiezingen  

14 oktober 2018 

 
 
 
 

www.groen-herent.be 
info@groen-herent.be 

  



 

2 

Voorwoord 
  

Herent kan anders 
 
Beste lezer,  
 
Je staat op het punt het verkiezingsprogramma van Groen Herent te lezen. Dit is niet zomaar een 
verkiezingsprogramma. Het is geen oplijsting van beloften waarvan we denken dat je die graag zal horen. Het is 
ook geen 3suisses-catalogus met voor elk wat wils. Wij maakten met Groen keuzes.  
 
We werken al een paar jaar rond een aantal prioriteiten, thema’s waar we met Groen echt het verschil willen en 
kunnen maken. Thema’s ook die dringend zijn voor Herent, die nu aangepakt moeten worden.  
 
De eerste prioriteit is participatie van de Herentenaar aan het beleid. Een modern beleid luistert naar haar 
inwoners en zorgt voor inspraak van burgers bij wat er in hun buurt gebeurt. De tijd dat politici over de hoofden 
van mensen beslisten wat het “beste is voor hen”, is definitief voorbij. “Beleid met actieve burgers” is daarom 
het eerste  thema in dit programma, maar participatie loopt ook als een rode draad door alle andere thema’s.  
 
Een tweede prioriteit is ruimtelijke ordening en mobiliteit. De talloze nieuwbouwprojecten in onze gemeente 
gaan te vaak ten koste van de levenskwaliteit. We doen daarom een heel aantal voorstellen voor meer groene 
en open ruimte en ook voor veiliger en minder vervuilend verkeer, op maat van voetgangers en fietsers.  
 
Ten derde gaan we met Groen voor een gezond leefmilieu, met een doordacht klimaatactieplan voor Herent, de 
bescherming van natuur in onze gemeente, gezondere voeding en het vermijden van afval.  
 
Ten vierde willen we een solidair Herent. Na jaren van besparingen, willen we dat Herent opnieuw investeert in 
een omvattend sociaal beleid, zodat élke inwoner zich goed voelt in onze gemeente.  
 
Andere thema’s zijn natuurlijk niet minder belangrijk en ook daarrond hebben we heel wat voorstellen die we 
graag in dit programma uit de doeken doen. We staan evenwel langer stil bij de vier eerste thema’s, omdat ze 
dringend aandacht vragen en we met Groen hierrond vaak een andere richting in willen dan andere politieke 
partijen. Het zijn deze thema’s waarop we, met jouw steun, het hardst voor onze ideeën zullen moeten vechten.  
 
Met Groen hebben we een uitgesproken visie en die visie vertaalt zich naar consequente voorstellen. Wie écht 
veiliger mobiliteit en gezondere lucht wil, moet durven het autoverkeer aan de scholen in vraag te stellen. Wie 
écht meer groene en open ruimte wil, moet durven onze dorpspleinen om te vormen tot gezellige, groene 
ontmoetingsplekken. Wie écht gelooft in participatie, moet durven burgers zelf een budget in handen te geven 
om hun wijk vorm te geven. Wie écht sociaal bekommerd is, moet geld durven vrijmaken voor de OCMW-werking 
en het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen. Je leest dus vernieuwende en gedurfde voorstellen in dit 
programma.  
 
Toch is dit programma geen luchtfietserij. Sommige voorstellen kleuren buiten de politieke lijntjes, maar zijn 
daarom niet minder haalbaar. Ons programma is tot stand gekomen na gesprekken met talloze Herentenaren 
en Herentse verenigingen, die uitgebreide ervaring en expertise hebben rond de specifieke thema’s. Ons 
programma is ook gebaseerd op de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ die de Verenigde Naties opstelden en die 
we gemakkelijk konden vertalen naar het gemeentelijke niveau. Deze wereldwijde aandacht voor duurzame 
ontwikkeling is voor ons ook hét teken dat de tijd rijp is voor ons groene gedachtegoed.  
 
Maar de tijd dringt. En de actie begint lokaal. Wat ons betreft bij een menselijker, eerlijker en gezonder Herent, 
want Herent kán anders.  
 
Tom Creten,  
voorzitter Groen Herent 
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1. Participatie: beleid met actieve burgers 
 
 

 

Korte inhoud  
 

• Herentse burgers en middenveld actief betrekken 

• Wijkbudgetten: beslis samen wat jullie willen voor je wijk 

• Inspraak van bij het begin 

• Jaarlijks debat tussen college en burgers 

• Transparantie en open communicatie: burgers krijgen steeds antwoord op hun vragen 

• Kansengroepen ondersteunen in hun participatie 

• Open en samenwerkende adviesraden 

• Spreekrecht voor burgers tijdens gemeenteraden 

• Een schepen voor participatie  
• … 

 

1.1 Een modern democratisch bestuursklimaat  
 

Democratie is meer dan om de zoveel tijd gaan stemmen. Burgers zijn ook adviseur en medeontwerper 

van het beleid. Zeker op lokaal niveau is dit meer dan ooit wenselijk en mogelijk. Het gaat hier eerder 

om een manier van werken dan de realisatie van inhoudelijke programmapunten.  

Inspraak en participatie maken zo vroeg mogelijk in het voortraject deel uit van de 

besluitvormingsprocessen. Inspraak hindert het beleid niet, integendeel: te laat georganiseerde 

inspraak levert net frustraties en tegenwerking op. Vaak blijken plannen te ver gevorderd om ze nog 

te kunnen aanpassen of herwerken. In Herent zijn er heel wat geëngageerde burgers en organisaties 

met een professionele deskundigheid, betrokkenheid op maatschappelijke thema’s en ideeën voor 

goed beleid. Zij willen en kunnen hun inbreng hebben. Het zou zonde zijn daarvan geen gebruik te 

maken. 

Transparantie en inspraak veronderstellen een open communicatie en debatcultuur. Participatie is 

meer dan informatievergaderingen organiseren om genomen beslissingen toe te lichten. 

Beleidsplannen moeten in een begrijpelijke taal en eenvoudig raadpleegbaar zijn voor burgers. Het 

bestuur durft eigen standpunten en visies bij te stellen en verantwoordelijkheid (deels) delen.  

Herent - onder een Groen bestuur - maakt werk van participatie en transparantie in het lokale bestuur, 

in de besluitvormingsprocessen en in de realisatie van meerjarenplan en jaaractieplan.  

Alle actoren in de lokale gemeenschap betrekken we concreet en actief: lokale bestuursleden, 

verkozen mandatarissen van meerderheid en oppositie, gemeentelijke adviesraden, 

middenveldorganisaties en verenigingen, gemeentelijke administratie en personeel, burgers, 

wijkorganisaties, … Een burgemeester is als verbindend figuur aanspreekbaar en betrokken. 
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Concrete voorstellen: 

• Adviesraden werken niet (als een noodzakelijk kwaad) naast het lokale bestuur maar als 

partners met actieve inspraak, een relevant werkingsbudget (met toegekende bevoegdheid in 

het aanwenden ervan), een duidelijke impact op het besluitvormingsproces en structurele 

linken met de werking van het schepencollege, meerjarenplan en jaaractieplan. 

• Meer samenwerking over de grenzen van de adviesraden heen. Het initiatief van InspirHerent 

bewijst dat dit een rijke input levert en zorgt voor een meer coherent (over de beleidsdomeinen 

heen) en gedragen beleid. Groen Herent laat waardevolle ideeën uit dergelijke 

‘burgerkabinetten’ doorstromen in het meerjarenplan. 

• Open adviesraden waarin ook burgers kunnen participeren die zich betrokken voelen bij 

bepaalde thema’s. 

• Contact en gesprekken met middenveldorganisaties om beleidsplannen af te toetsen. 

• De voorzitter van de gemeenteraad behoort niet tot het schepencollege. Zo is het 

voorzitterschap een duidelijke aparte en neutrale functie. De gemeenteraad streeft naar 

consensus in een open debatcultuur. 

• Open commissievergaderingen met een ruimere agenda dan enkel de bespreking van de 

agendapunten op de volgende gemeenteraad, met ruimte voor open debat en inbreng van alle 

raadsleden en betrokken burgers. 

• We voorzien wijkbudgetten: een bedrag waarmee je samen met buren een project kan 

realiseren. Zo ontstaan initiatieven van onderuit. Het kan gaan om een speelpleintje, een 

petanquebaan, drinkfonteintjes, een kunstwerk in de publieke ruimte…. Alle ideeën zijn 

mogelijk, de wijk beslist. Belangrijk is dat het geen individueel project is, maar de hele wijk ten 

goede komt. Wijkbudgetten kunnen natuurlijk nooit de investeringen vervangen waartoe de 

gemeente zelf verplicht is om wijken aangenamer te maken.  

• Participatie systematisch inbouwen in de besluitvormingsprocessen bij projecten met een 

grote impact (mobiliteit, ruimtelijke ordening, …). Groen werkt daarvoor draaiboeken uit 

waarbij de participatie ruimer is dan wat de wet verplicht. Daarbij besteden we ook aandacht 

aan mensen die in kansarmoede leven.  

• Een jaarlijks gesprek tussen schepencollege en Herentenaren. Bij de start van de legislatuur 

geeft het schepencollege een toelichting bij de beleidsverklaring en het meerjarenplan. Daarna 

volgt een jaarlijkse stand van zaken en mogelijkheid voor burgers om vragen te stellen. 

• Spreekrecht voor de burger in de commissievergaderingen en/of gemeenteraad (cfr. Rotselaar, 

“Het agendapunt van de burger”).  

• De gemeentelijke ambtenaren zijn meer dan de penhouders van het lokale bestuur. Zij 

beschikken over specifieke expertise en moeten hun werk met voldoende autonomie kunnen 

uitvoeren, zonder voortdurende politieke inmenging en controle van schepenen. 

• Participatie en transparantie schrijven we in als een prioritaire doelstellingen in het 

meerjarenplan en we maken hiervan een specifieke bevoegdheid van een schepen of de 

burgemeester. 

• Opmaken en opvolgen van een kwaliteitsprocedure in de beantwoording van vragen van 

burgers zodat zij binnen een redelijke termijn een antwoord krijgen.  

https://inspirherent.jimdo.com/
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2. Ruimtelijke ordening en mobiliteit  
 
 

Korte inhoud  
 

• Plannen vanuit toekomstvisie 
• Burgers van bij het begin betrekken 
• Open ruimte behouden 
• Groen op wandelafstand voor elke Herentenaar 
• Veilig en gezond op weg met een helder mobiliteitsplan  
• STOP principe: voetgangers en fietsers krijgen voorrang 
• Groene en verkeersluwe kernen en dorpspleinen 
• Duurzame modelwijk op de Vitalac site 
• Voldoende publieke zitbanken 
• Nieuwbouwprojecten strikt opvolgen 
• Expertise en handhaving bij grote ruimtelijke projecten 

 

 

Mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn sterk met elkaar verbonden, zeker ook in Herent. De vele nieuwe 

woningen zorgen ook voor vele nieuwe inwoners die zich verplaatsen in de gemeente. Slimme 

mobiliteitsmaatregelen zijn nodig om dat in goede banen te leiden. Tegelijk is er nood aan autoluwe, 

groene en open ruimte zodat het aangenaam samenleven blijft in Herent. Ruimtelijke ordening en 

mobiliteit zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, we behandelen ze in dit hoofdstuk dan ook samen. 

 

2.1 Principes voor een leefbaar ruimtelijk beleid en duurzame mobiliteit 
 

Moet er nog een appartement zijn? 

Een goed en duurzaam beleid rond ruimtelijke ordening begint eerst en vooral met een duidelijke visie. 

Een gemeentebestuur zonder visie op ruimtelijke ordening wordt snel de speelbal van 

projectontwikkelaars die wel weten waar ze naartoe willen. Het bestaande ruimtelijke structuurplan 

voor Herent uit 2004 biedt veel goede handvaten, maar is tot nu toe te selectief gebruikt.  

Dat ruimtelijk structuurplan wil Herent-centrum als kern op een kwalitatieve manier versterken, 

terwijl de deelgemeenten Winksele en Veltem landelijk blijven: in principe een goed uitgangspunt.  

In de realiteit is Herent-centrum echter helemaal ‘ver-appartement-iseerd’ en was er te weinig 

aandacht voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met zoveel inwoners. Tegelijk komen de 

deelgemeenten Winksele en Veltem ook steeds meer in het vizier van projectontwikkelaars waardoor 

het landelijke karakter en de open ruimte ook daar onder druk komen.  

Groen kiest voor een consequente toepassing van een aantal principes waarmee we de situatie in 

Herent-centrum deels rechttrekken en vermijden dat men in Winksele en Veltem dezelfde fouten 

maakt. Enkel binnen het kader van onderstaande principes is er voor Groen nog ruimte voor de 

realisatie van woon- of andere ruimtelijke ordeningsprojecten. Het pleidooi van de Vlaamse 

Bouwmeester ondersteunt deze visie. 

http://www.vlaamsbouwmeester.be/
http://www.vlaamsbouwmeester.be/
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2.1.1 Participatie: van “klagende” burger naar betrokken mee-bouwer 

 

Participatie staat hier niet toevallig als eerste principe. Groen Herent gelooft sterk dat inspraak van 

omwonenden zowel het draagvlak als de kwaliteit van projecten verhoogt.  

De sleutel is die participatie vanaf het begin op te starten. Dat missen we tot nu toe. Wanneer mensen 

pas aan het einde van de rit betrokken worden, is het niet verwonderlijk dat de burger een ‘klagende 

omwonende’ wordt in plaats van een ‘meedenkende deelnemer’. Gevolg: allerlei bezwaarschriften en 

zelfs juridische procedures die de projecten nog meer vertragen. Bij de ontwikkeling van het Molenveld 

in Herent en bij het dossier van de Haachtstraat en Overstraat in Veltem was de inspraak laattijdig. 

Groen betrekt vanaf 2019 alle inwoners bij de ruimtelijke ordening en mobiliteit.  

Naast de buurtbewoners betrekken we ook meer de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 

Ordening) en een vernieuwde gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit. Projecten vanaf een bepaalde 

grootte leggen we steeds op tijd aan deze adviesraden voor, net als nieuwe ruimtelijke beleids- en 

uitvoeringsplannen. 

 
2.1.2 Laat ons een veld en het zicht op het bos: leve de open ruimte 

 

Groen wil velden, bossen of open ruimte in onze gemeente niet verder aansnijden, daarom werken 

we structureel verder aan een kernversterkende en ruimtebesparende planning.  

In Veltem is er nog een belangrijk woonuitbreidingsgebied: het Bachterveld (tussen de Lodewijk van 

Veltemstraat en de Overstraat). We vrijwaren dit gebied van bebouwing en bestemmen het naar 

natuur- of parkgebied. 

Winksele, Veltem en bepaalde delen van Herent hebben ook vandaag nog een sterk landelijk karakter, 

met nog veel landbouwgronden en velden. Ook die open ruimte willen wij bewaren. 

 

2.1.3 Meer leefbare, groene en verkeersluwe kernen: ontmoeten en spelen in de publieke ruimte 

 
Er is in onze regio een hoge woningnood. Kernversterking en verdichting zijn belangrijk om 

woningnood en behoud van open ruimte te verzoenen. De laatste jaren is hier sterk op ingezet en in 

principe zijn we daar ook voorstander van. De verdichting kreeg echter (vooral in Herent-centrum) het 

karakter van ‘verappartementisering’ en betonnering en maakte delen van de gemeente ongezellig en 

zielloos.  

Groen maakt Herent opnieuw leefbaar door meer groene en publieke ruimte te voorzien. Dat is zeker 

nodig in Herent-centrum, maar ook in de deelgemeenten moet de leefbaarheid omhoog.  

We koppelen dit aan een doordacht parkeerbeleid dat de leefbaarheid respecteert. 

Natuur in de buurt verhoogt het welzijn en de geestelijke gezondheid van mensen. Kleine groene 

ingrepen in dorpskernen en straten (geveltuinen, bloem- en plantenbakken, fruitbomen in straten…) 

garanderen natuur in de buurt voor alle Herentenaren. Het realiseren van de groennorm is voor Groen 

een prioriteit, waarbij we de richtnormen van de Vlaamse overheid hanteren. 

Om de Herentse kernen leefbaarder te maken, heeft Groen een aantal heel concrete voorstellen:   
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• De heraanleg van het kerkplein van Herent tot een echte centrale ontmoetingsplaats. In plaats 

van een parkeerterrein, vormen we het om tot een echt plein die naam waardig.  

• De heraanleg van het dorpsplein van Veltem: verkeersluwer, met een groenstrook. Ook van dit 

plein maken we een centrale ontmoetingsplaats voor de inwoners. 

• Het kerkplein van Winksele heeft een beter uitzicht. Maar ook dit plein bouwen we nog verder 

uit tot een groene ontmoetingsplaats.  

• Herinrichting van de openbare ruimte aan De Kouter tot een ‘beleefbaar’ plein. 

• Terreinen (waar mogelijk) ontharden of waterdoorlatend heraanleggen. 

• Er zijn te weinig speelplekjes voor onze kinderen. Toch is dat erg belangrijk met zoveel nieuwe 

inwoners, vaak jonge gezinnen. Kindvriendelijke ruimte betekent meteen kwaliteitsvolle ruimte 

voor iedereen. We werken daarom aan een “speelweefsel”: een netwerk van formele 

kindervoorzieningen (speelterreinen, speelbossen, jeugdlokalen, bibliotheek…), informele 

kindervoorzieningen (woonstraat, plein, groene ruimte, …) en veilige verbindingen tussen die 

voorzieningen. 

• We gaan in gesprek met eigenaars van private (onbenutte) ruimte (tuinen, private bossen) om 

hun eigendom publiek toegankelijk te maken. Daardoor creëren we meer groene ruimte en 

versterkt het gemeentelijk speelweefsel. 

• Vergroening van gebouwen met groendaken en gevelgroen. Mooi om naar te kijken en 

bovendien werken we zo ook aan isolatie, verkoeling, buffering en biodiversiteit. Groendaken 

en geveltuinen voeren we in voor gemeentelijke gebouwen en stimuleren we bij 

gezinswoningen, bedrijven en verenigingen. Dat kan via het vergemakkelijken van de 

procedures en het voorzien van de nodige subsidies. 

• We beperken de verharde oppervlakte, ook om het overstromingsgevaar te verminderen. Dat 

kan via het vergunningsbeleid en een sturend fiscaal beleid. 

• Gemeentelijke gronden worden vaak nog onvoldoende benut om bijkomend groen te 

creeëren. Een voorbeeld daarvan zijn de gemeentelijke begraafplaatsen, waar we via meer 

groen de rust en sereniteit verhogen. 

• We voorzien voldoende publieke voorzieningen, zoals rustplaatsen, zitbanken en publieke 

toiletten. Publieke zitbanken zijn enorm belangrijk voor de vele mensen die wat moeilijker te 

been zijn. 

• We geven water weer meer ruimte door grachten open te gooien, wadi’s te voorzien, beken 

tot hun recht te laten komen….  

• We geven prioriteit aan het correct aankoppelen van afvalwaterlozing op de riolering, zodat 

sloten, grachten en beken geen dienst moeten doen als open riool. 

• Het dossier van de trage wegen pakken we aan: vele vrijwilligers en Natuurpunt Herent zetten 

zich in om al deze wegen in kaart te brengen. We werken samen met vrijwilligers en 

(natuur)organisaties om deze wegen sneller vrij te maken en te promoten. We doen dit 

prioritair waar kinderen er gebruik van kunnen maken (scholen, jeugdverenigingen, …). We 

zetten ook in op wandelknooppunten in Herent. 

• Het ruimtelijke rendement verhogen we. Ruimtes met één specifiek karakter zoals 

schoolgebouwen of sportzalen, kunnen buiten de gewone uren ook nog dienst doen voor 

buurtbewoners en lokale verenigingen. Zo sparen we ruimte uit én versterken we de inbedding 

van scholen en verenigingen in de wijk. Gemeentelijke gebouwen benutten we maximaal voor 
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publieke functies In dialoog met de kerkfabrieken zoeken we samen een bijkomende, zinvolle 

invulling voor de kerken in onze gemeente (vb. herbestemming Sint Laurentiuskerk als lokale 

antenne voor LDC d’Ontmoeting en filiaal voedselbank).  We kijken ook naar tijdelijke 

invullingen van ruimte. Een terrein dat voor lange tijd braak ligt, kan in tussentijd dienst doen 

als buurtpark of speelterrein. 

• We maken meer woonwijken autoluw. Minder verkeerslawaai en betere luchtkwaliteit 

vergroten de leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners. In deze wijken verplichten we niet 

langer om een garage of parking per wooneenheid te voorzien, we vervangen dit door auto- en 

fietsdeelplaatsen. 

 

2.1.4 Duidelijke criteria voor nieuwbouwprojecten 

 

De gemeente volgde in het verleden heel wat nieuwbouwprojecten onvoldoende ernstig op. Zo was 

Herent al te lang de speelbal van projectontwikkelaars. Herent miste de durf om zelf een sterke positie 

in te nemen.  

Groen zal bij eventuele nieuwbouwprojecten strenge voorwaarden opleggen om de leefbaarheid voor 

de omwonenden te garanderen. Dit is in de eerste plaats nodig voor de Vitalac-site en in de herziening 

van het RUP Veltem, maar ook voor kleinere projecten.  

Een zeer belangrijk instrument is de duurzaamheidsmeter, een instrument van de Vlaamse overheid 

dat de duurzaamheid van nieuwe projecten inschat. De duurzaamheidsmeter houdt rekening met 

verschillende aspecten, zoals groen en natuurontwikkeling, mobiliteit, water, afval- en 

materialenbeheer, sociale aspecten, … en evalueert op basis van een scoresysteem.  

Daarnaast pleit Groen voor een aantal concrete criteria bij nieuwbouwprojecten en ruimtelijke 

planning:  

 

• Stedenbouwkundige lasten, opgelegd aan projectontwikkelaars, zijn een krachtig instrument. 

Bij geplande ontwikkelingen leggen we extra verplichtingen op, bijvoorbeeld over de aanleg 

van gemeenschapsvoorzieningen of publiek groen. 

• Een groennorm, zodat elke Herentenaar groen op wandelafstand kan beleven. Dergelijke norm 

kan eerst worden gebruikt bij het opmaken van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals 

voor het centrum van Veltem. Op termijn passen we ze toe op de hele gemeente. 

• Ook diversiteit in functies is nodig bij nieuwe woonprojecten. Naast wonen en groen, moet er 

ook ruimte zijn voor lokale handel en horeca. 

• “Gated communities” vermijden we. Grote bouwblokken mogen geen obstakels vormen tussen 

buurten. We maken ze doorwandelbaar en vrijwaren telkens de publieke functie 

• De impact van nieuwbouwprojecten op andere voorzieningen moet men steeds goed op 

voorhand proberen in te schatten en er op anticiperen. Hoe meer nieuwe inwoners, hoe meer 

nood aan kinderopvang, speelruimte, scholen, sportvoorzieningen, openbaar vervoer, een 

beter georganiseerde mobiliteit, …  

• Het historisch patrimonium van de gemeente respecteren we. Oude gebouwen met een 

erfgoedwaarde beschermen we zo goed mogelijk en integreren we - waar mogelijk - in 

nieuwbouwprojecten 

http://www.do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken
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Het nieuwe project op de Vitalac-site en de herziening van het RUP Veltem is een kans om een aantal 

van de bovenstaande principes in de praktijk te brengen. Groen wil een duurzame modelwijk op de 

Vitalac-site, waar het aangenaam leven is en die meteen ook een meerwaarde biedt voor de 

omwonenden. Daarvoor is het essentieel om in het RUP duurzaamheidsprincipes te verankeren.  

 

Groen promoot tot slot het verwerven van strategische gronden in de gemeente. Wanneer de grond 

in handen is van de gemeente zelf, staat ze sterker tegenover projectontwikkelaars om voorwaarden 

voor leefbaarheid en duurzaamheid op te leggen. Het verwerven van gronden heeft wel een kost op 

korte termijn, maar op lange termijn is het een slimme financiële en maatschappelijke investering.  

 

2.1.5 Voldoende betaalbare woningen  

Een keuze voor een duurzaam ruimtelijk beleid betekent ook dat de gemeente voldoende sociale 

woningen èn betaalbare woningen voor jongeren en andere specifieke groepen voorziet. Dit is 

evenwel ook een bijzonder belangrijk element van het sociaal beleid en behandelen we daarom in 

dat hoofdstuk.  

 

2.1.6 Professionalisering en een consequent handhavingsbeleid 

Groen pleit voor het verder professionaliseren van de gemeentelijke diensten voor ruimtelijke 
ordening, met het aantrekken van voldoende medewerkers om deze dienst te versterken en/of het 
inhuren van externe professionele expertise. De handhaving is een noodzakelijk sluitstuk voor een 
zinvol beleid rond ruimtelijke ordening. Die handhaving moet neutraal zijn en niet ‘à la tête du client’. 
Daarom moeten we elke verstrengeling tussen politici en projectontwikkelaars vermijden.  
 

 

2.2 Veilig en gezond op weg: meer specifieke mobiliteitsmaatregelen 
 

Hierboven bespraken we al verschillende principes en concrete voorstellen die met mobiliteit te maken 

hebben. Zo spraken we al over autoluwe dorspleinen, het verder vrijmaken van de trage wegen en het 

realiseren van een veilig speelweefsel voor onze kinderen. Naast die elementen die sterk aan de 

ruimtelijke ordening gelinkt zijn, willen we evenwel ook een aantal mobiliteitsmaatregelen nemen die 

meer op zichzelf staan. Omdat ze meer op zich staan, zijn dit vaak de ‘quick wins’ die we sneller kunnen 

realiseren.   

 

Naar een helder mobiliteitsplan 

 

Goede fietspaden, brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen… Groen past het STOP-principe 

concreet toe in Herent. Het STOP-principe wordt gebruikt bij een slimme planning van 

mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar 

vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. De zachte weggebruiker is ‘koning(in)’, het openbaar 

vervoer verloopt efficiënt en de auto wordt slim en aanvullend gebruikt. Dit heeft alleen maar 

voordelen: de leefbaarheid van wijken en dorpskernen verbetert, de veiligheid voor jonge kinderen (en 

http://www.duurzame-mobiliteit.be/stop-het-gemeentelijk-mobiliteitsbeleid
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volwassenen) verhoogt en het is goed voor de gezondheid van alle inwoners door een vermindering 

van de luchtverontreiniging en het lawaai.  

Samen met onder meer de bevoegde adviesraden (de Mobiliteitsraad en de Milieuadviesraad) en met 

de Fietsersbond werken we aan het verbreden van het draagvlak en introduceren we stapsgewijs 

nieuwe maatregelen.  

 

Een helder mobiliteitsplan voor de hele gemeente op basis van dit STOP-prinicipe geeft de zachte 

weggebruiker prioriteit. In breed overleg en samen met mobiliteitsdeskundigen actualiseren we de 

principes van het Mobiliteitsplan Herent (2012) en voorzien we acties voor en met verschillende 

doelgroepen.  

Een greep uit die concrete acties: 

 

• Overleg met alle scholen en ouders om de doelstelling ‘autoluwe/autovrije’ schoolomgeving 

stapsgewijs uit te voeren.  

• Overleg met buurtcomités om wijken en dorpskernen autoluw of autovrij te maken (via zone 

dertig, inrichten wandel- en fietsstraten... ). Dat kan zeker in doodlopende straten maar ook 

voor de dorpspleinen in Herent en Veltem.  

• Uitbreiding van de bestaande zones 30 in de dorspkernen en handhaving van de snelheid. 

• De maximumsnelheid stemmen we af op de aanwezige infrastructuur voor voetgangers en 

fietsers: 30km/u bij gemengd verkeer, 50km/u bij aanliggend fietspad, 70km/u enkel bij 

vrijliggende fietspaden die van het autoverkeer zijn afgescheiden. 

• Een beter onderhoud van voet- en fietspaden.  

• Wegen waar nog geen fietspad ligt of waar het fietspad in slechte staat is, worden prioritair 

aangepakt. 

• Introduceren van een fietsstratennetwerk in samenwerking met de Fietsersbond. 

• Meer fietsenstallingen bij publieke voorzieningen en winkels. 

• Prioritair aanpakken van de fietsknelpunten die door de fietsersbond van Herent in kaart heeft 

gebracht. 

• Fietsen stimuleren naar sportclub en jeugdbeweging, in overleg met betrokken partners. 

• Trage wegen vrijmaken als veilige verbindingen om naar de dorpskernen te wandelen of te 

fietsen en om voor kinderen om op school te geraken.  

• Ontsluiting en doorstroming van Herent, Veltem en Winksele in overleg met de Mobiliteitsraad.  

• Investeren in laadpalen voor elektrische fiets en auto. 

• Deelfietsen en deelauto’s in de dorpskernen. 

• Doorgaand verkeer houden we zoveel mogelijk buiten onze dorpskernen. 

• Beperken van de parkeerplaatsen voor niet-inwoners van de gemeente. 

• Blijven aandringen bij de Vlaamse Overheid voor oplossingen op gevaarlijke gewestwegen, 

zoals de kruisingen tussen de Mechelsesteenweg (N26) en de E314 

• Groen Herent is tegen een verdere uitbreiding van de luchthaven van Zaventem, omdat de 

leefbaarheid in onze regio daarmee verder onder druk zou komen, ten gevolge van 

lawaaioverlast, vervuiling en nog bijkomend auto- en vrachtverkeer van en naar de luchthaven.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EeH4R1YNNu2TbW84qvcd2zCeQm4&ll=50.912017181044554%2C4.652621428348539&z=13
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• De gemeente moet ook zelf het goede voorbeeld geven. Ze maak werk van het stimuleren van 

een duurzame mobiliteit van het gemeentepersoneel via een vervoerplan voor woon-

werkverkeer en stimuleert het gebruik van fietsen voor dienstverplaatsingen. Ook de eigen 

wagenvloot wordt verduurzaamd: bij nood aan nieuwe wagens kiezen we voor de aankoop van 

elektrische wagens, waarbij voertuigen van de gemeente worden gedeeld met de eigen burgers 

buiten de diensturen. 
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3. Een gezonde leefomgeving 

 
Korte inhoud: 

• Ambitieus en participatief klimaatbeleid  
• Bedrijven ondersteunen bij de opmaak van een klimaat- of een energiebesparingsplan 
• Herent beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering 
• Wijkgerichte renovaties tot energie-efficiënte woningen 
• Burgercoöperaties voor energie ondersteunen 
• Gezond eten, afval vermijden 
• Uitleendienst voor spullen die je maar af en toe nodig hebt 
• Natuurbeleving en waardevolle natuurgebieden, voor ieders welzijn 
• Voor alle inwoners groen op wandelafstand 

 
3.1 Een ambitieus lokaal klimaatbeleid 
 

Via internationale akkoorden engageert ons land zich om in 2020 20% CO2-uitstoot te reduceren en 

tegen 2030 40%. Tegen 2050 moet de productie en consumptie van energie volledig vrij zijn van CO2-

uitstoot. Een enorme uitdaging, ook voor lokale steden en gemeenten: zonder de inspanningen van de 

lokale overheden en de burgers is die doelstelling immers niet haalbaar.  

Het Europese initiatief van het burgemeestersconvenant verankerde deze CO2-reductiedoelstellingen 

voor lokale overheden. Ook de gemeente Herent ondertekende deze overeenkomst. Groen wil dat de 

gemeente haar burgers, bedrijven en verenigingen stimuleert en ondersteunt om mee te werken aan 

een positieve keuze voor duurzame woningen, duurzame productie, … Voor Groen kan en moet 

Herent, als sterke gemeente, zelf het initiatief nemen in dit klimaatverhaal en alle initiatieven van 

onderuit aanmoedigen. 

Voor Groen is de omschakeling naar een klimaatneutrale maatschappij een prioriteit en dus maken we 

snel werk van concrete acties binnen een ambitieus klimaatactieplan. De acties uit het huidige 

klimaatplan van Herent scherpen we aan en voeren we versneld uit. 

 

De afgesproken klimaatdoelstellingen krijgen een prioritaire plaats in de Beheers- en Beleidscyclus en 

bijgevolg ook de nodige financiële middelen. We investeren voluit van bij de start; deze investeringen 

verdienen zich immers op lange termijn terug.  

Bij een dergelijk klimaatbeleid weg van fossiele brandstoffen wint iedereen. Inwoners ademen weer 

zuivere lucht, een ‘verademing’, zeker voor kwetsbare groepen zoals kinderen, bejaarden of mensen 

met een medische aandoening. Onze inheemse planten- en diersoorten worden minder bedreigd. Er 

is meer ruimte voor kleinschalige initiatieven waar we als burger bij betrokken zijn en een krachtdadig 

klimaatbeleid is op lange termijn goedkoper dan het ondergaan van de gevolgen van de 

klimaatverandering.  

 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/about/covenant-of-mayors_nl.html
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Concrete klimaatacties die Groen voorstelt: 

1. Acties voor en samen met de burgers: 

• Investeren in wijkgerichte renovatie i.s.m. wijkcomités en burgers om zo sneller het aantal 

energie-efficiënte en zelfs klimaatneutrale woningen op te drijven. Voordeel van deze aanpak 

is het schaalvoordeel voor de betrokken eigenaars. Groepsaankopen voor isolatiematerialen en 

gemeenschappelijk aangestelde vaklui maken de prijs interessanter. We starten met wijken die 

30 jaar en langer geleden gebouwd zijn, want daar is renovatie een absolute must. 

• Huishoudens aanmoedigen om euro’s en uitstoot te besparen via klimaatcampagnes: met 

eenvoudige tips je energieverbruik beperken, gebruik van groene stroom stimuleren, 

organiseren van gratis energieparty’s met advies van deskundigen, uitnodigen van burgers voor 

cursussen ‘zonneboiler’, ‘hernieuwbare energie’, ‘warmtepompen’ ….  

• Burgers motiveren om gebruik te maken van het webplatform van Energie-ID  om 

meterstanden bij te houden en tips uit te wisselen.  

• Informeren en sensibiliseren van eigenaars bij bouwaanvragen en hen wijzen op het belang van 

de volledige milieu-impact van de woning (optimaal isoleren, gebruik van duurzame materialen 

die in de afvalfase geen problemen opleveren, …).  

• Faciliteren en versterken van burgerinitiatieven, zoals coöperaties rond energie. 

• Extra steun voor kwetsbare groepen zodat ook zij kunnen investeren in energiezuinige 

maatregelen en een beter wooncomfort. 

 

2. Acties voor en samen met bedrijven en KMO’s: 

• Groen ondersteunt bedrijven bij de opmaak van een mobiliteits-, klimaat- of een 

energiebesparingsplan. Hiervoor werkt Groen samen met VOKA, via het Milieu-infopunt voor 

KMO’s, UNIZO en de provincie Vlaams-Brabant. Op die manier is ondersteuning op maat 

mogelijk. 

• De ondernemersraad is voor Groen de prioritaire partner om deze acties te ontwikkelen. 

• De belasting op drijfkracht vormen we om tot een veel efficiëntere belasting die echt groene 

keuzes aanmoedigt. 

 

3. Acties voor en samen met scholen en middenveld: 

• Groen biedt financiële en logistieke steun voor energiebesparingswerken in scholen, 

jeugdlokalen, buitenschoolse kinderopvang, kantines, sportclubs…  

• Groen ondersteunt scholen, sportclubs en verenigingen die werk maken van 

klimaatcampagnes. 

 

4. Acties waarmee de gemeente het goede voorbeeld geeft:  

• De gemeente stimuleert zuinig energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen. 

• De gemeente blijft in al haar gebouwen kiezen voor elektriciteit via een 100 % groene 

stroomleverancier. 

• Investeren in hernieuwbare energie (vb. zonnedaken op gemeentelijke gebouwen, 

herlaadpalen voor elektrische auto en fiets) en samenwerken met Energy Service Companies 

(Esco). De gemeente kan voor eigen initiatieven ook burgers laten investeren, bijvoorbeeld 

door samen te werken met lokale energiecoöperaties. 

http://www.energieid.be/
http://www.mikkmo.be/
http://www.mikkmo.be/
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_service_company
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Een participatief klimaatbeleid 

Groen vergroot ook het draagvlak door burgers te betrekken via burgerplatforms en een dialoog te 

organiseren met landbouw, bedrijven en horeca. Via overlegmomenten inventariseren we ideeën en 

suggesties van de verschillende doelgroepen. Zo vergroten we het draagvlak voor de uitvoering van 

acties. Het halen van de klimaatdoelstellingen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. 

 

Groen investeert ook in het intern draagvlak bij de gemeentelijke diensten. Systematisch overleg met 

alle diensthoofden en bevoegde schepenen staat borg voor voldoende afstemming en vlotte 

samenwerking tussen diensten. We organiseren ook vormingen voor het personeel rond de urgentie 

van klimaatmaatregelen, kansen en uitdagingen. 

 

 

3.2 Gevolgen van de klimaatverandering tegengaan 
 

Groen wil ook maatregelen nemen die de gemeente beschermen tegen de nadelige gevolgen van 

klimaatverandering: dat is ‘klimaatadaptatie’. Met een inventaris brengen we de mogelijke nadelige 

gevolgen van de klimaatverandering in beeld. We werken strategieën uit om onze burgers te 

beschermen tegen hittegolven, wateroverlast, droogte, stormen, …  

Groen overlegt met de milieuadviesraad, Natuurpunt Herent en Regionaal Landschap Dijleland zodat 

de concrete maatregelen inhoudelijk getoetst en ook gedragen zijn. 

Concrete maatregelen: 

• Opmaken van een klimaatadaptatiestrategie (opmaak hittekaart, hemelwaterplan …). 

• Integratie van klimaatadaptatie in de beleidsplannen voor ruimtelijke ordening, natuur en 

openbare werken. 

• Creëren van bijkomende ruimte voor water (overstromingszones), wadi’s (waterafvoer, -

drainage en -infiltratie), bufferbekkens en rioleringswerken waar nodig . 

• Vergroenen en ontharden: het vergroenen van gebouwen via groendaken en gevelgroen om 

het hitte-eilandeffect tegen te gaan, parkings minder verharden zodat regenwater in de grond 

kan trekken en er minder overstromingsgevaar ontstaat, …  

 

 

3.3 Gezond eten, afval vermijden  
 

Samenwerken met burgerinitiatieven 

Ook rond de thema’s voeding en afval- en materialenbeheer zijn er talloze kleinschalige initiatieven die 

de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving in Herent concreet maken. Groen 

ondersteunt deze duurzame burgerinitiatieven: buurtcomités, repair café’s, transitie-initiatieven, 

samentuinen, ruil- en deelinitiatieven, burgercoöperaties rond hernieuwbare energie, voedselteams, 

…  
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Via maximaal thuis- of wijkcomposteren beperken we de afvalberg. Om materialen en grondstoffen 

zoveel mogelijk in een gesloten kringloop te houden, werken we samen met repair café’s, kringwinkels, 

weggeefinitiatieven, … 

We willen ook komen tot een ware “spul-o-theek” in Herent waar de burgers allerlei zaken kunnen 

uitlenen die ze maar af en toe nodig hebben (bv. bosmaaier, schuurmachine …). Dat kan door samen 

te werken met vrijwilligersinitiatieven die daarrond werken (bv. Transitie Herent) en/of door de 

(beperkte) gemeentelijke uitleendienst stapsgewijs uit te breiden.  

Korte keten en duurzame voeding  

Groen ondersteunt en promoot lokale en seizoensgebonden voeding: 

• Ontwikkeling van een lokale voedselstrategie met concrete doelstellingen rond duurzame en 

gezonde voeding 

• In overleg met onze landbouwers blijven we de hoeveverkoop stimuleren. 

• We communiceren breed over de werking van o.a. voedselteams, zelfoogst-initiatieven, 

biologische landbouw. 

• Campagnes om de vleesconsumptie te verminderen: vegetarische recepties in de gemeente of 

bij culturele events, acties rond minder en kwaliteitsvol lokaal vlees met de scholen en 

verenigingen, ...  

• We ondersteunen initiatieven rond samentuinen en experimenten rond ‘stadslandbouw’ in 

samenwerking met initiatiefnemers zoals Velt en Transitie Herent, met de nodige aandacht 

voor sociale inclusie. We zoeken mee naar geschikte terreinen en maken het initiatief bekend 

bij alle inwoners. 

 

3.4 Waardevolle natuurgebieden en natuurbeleving dichtbij 
 

Meer natuur en biodiversiteit maken de gemeente aantrekkelijker. Hoe groter de biodiversiteit, hoe 

meer diensten de natuur levert: de buffering van water, zuivering van vervuilde lucht, ...  

Acties om de waardevolle natuur in Herent te versterken:  

• Natuurgebieden zijn veilige havens voor veel dier- en plantensoorten en versterken zo de 

biodiversiteit. We blijven Natuurpunt Herent financieel en logistiek ondersteunen voor 

aankoop, inrichting, beheer en ontsluiting van de natuurgebieden in Herent. 

• We helpen om het project van de Groene Vallei - als groene long in onze druk bevolkte regio - 

verder uit te rollen. 

• We ondersteunen nieuwe natuurontwikkeling en het verbinden van bestaande natuurgebieden 

(o.a. Kastanjebos, Molenbeekvallei) via groene corridors, steeds in overleg met de lokale 

landbouwers. 

• Herent kent zeer waardevolle holle wegen met een grote natuurwaarde. Groen overlegt met 

met de lokale landbouwers en stimuleert hen om (gesubsidieerde) grasstroken als buffer aan 
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te leggen als beschermmaatregel. Ook andere maatregelen die de natuur in landbouwgebied 

versterken, bespreken we met de landbouwers. 

• Groen volgt kritisch de effecten van de waterwinning in het Kastanjebos. 

 

Acties rond natuurbeleving en natuur dichtbij:  

• Groene dorpskernen en straten: groenbeheer met inheemse planten- en bomensoorten in de 

openbare ruimte, in overleg met Natuurpunt Herent. De gemeente neemt op die manier haar 

voorbeeldrol op en toont dat natuurbescherming nodig en mogelijk is, ook buiten de bestaande 

natuurgebieden. 

• Een boost voor natuurlijke tuinen: promoten van natuurlijke tuinen bij particulieren maar ook 

in buurten, scholen, jeugdterreinen, … in samenwerking met Natuurpunt Herent en Velt. Zo 

creëren we vele kleine natuurgebiedjes in onze gemeente. 

• We stimuleren private eigenaars om hun natuurlijke tuinen open te stellen. 

• Op termijn streven we naar een aan elkaar geschakeld netwerk van (openbaar toegankelijke) 

tuinen, parken en kleine natuurgebieden. 

• Natuurbeleving voor de Herentse jeugd: elke jongere heeft recht op een groen plekje om te 

ravotten. 

• Samen met organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen (OCMW, LOI, Stapke in de 

wereld, …) onderzoeken we hoe we de natuur dichter bij hen kunnen brengen. 

• De campagnes van Regionaal Landschap Dijleland krijgen onze volle steun. We roepen op om 

mee te werken aan de aanleg van poelen, de campagne ‘Boom je buurt’, acties voor het welzijn 

van onze koesterburen, het redden van de bijen, ... De gemeente ondersteunt initiatieven van 

Natuurpunt Herent en Regionaal Landschap Dijleland om onze acht koesterburen voldoende 

kansen te geven om zich uit te breiden. 

• We realiseren een gifvrije gemeente door het eigen groenbeheer te organiseren zonder 

pesticidegebruik en door ook de bewoners te stimuleren om hun tuin te bewerken zonder 

pesticidegebruik. We gaan hierover in overleg met Natuurpunt Herent, Velt en ondersteunen 

de Velt-campagne 2020pesticidevrij.nu 

 

 

 

 

  

http://www.rld.be/
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/koesterburen/gemeenten/herent.jsp
http://www.2020pesticidevrij.nu/
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4. Sociaal beleid: ieders zorg 
 

Korte inhoud:  
 

• Sterk in zorg en sociaal beleid 
• Automatische rechtentoekenning 
• Een open sociaal huis 
• Eerstelijnsrechtsbijstand voor de meest kwetsbare groepen 
• Autonomie én verbondenheid  
• Thuiszorgdiensten met tijd voor sociaal contact met de cliënten 
• Vrijwilligers ondersteunen 
• Gezond en betaalbaar wonen 
• Een huurgarantie voor verhuurders 
• Warm onthaal voor vluchtelingen 
• Ondersteunen van de bestaande vrijwilligersinitiatieven rond vluchtelingen 
• Toegankelijke gezondheidszorg promoten 

 

4.1 Een sterke visie op sociaal beleid 
 

Ook in het sociaal beleid begint alles met een visie op waar je naartoe wil. Het sociaal beleid van de 

gemeente moet voor Groen iedere inwoner ondersteunen in het leiden van een menswaardig bestaan 

op de verschillende levensdomeinen: onderwijs en welzijn, milieu en natuur, veiligheid en verkeer, 

leven en wonen, sport en vrije tijd, werk en economie, ... 

Mensen starten echter met verschillende kansen (sociaal, financieel, intellectueel, gezondheid, …) en 

verschillen ook in de mogelijkheden die ze hebben om de kansen die zich aandienen te benutten. 

Uitgaan van gelijkwaardigheid betekent dat we hiermee rekening houden. Een sociale gemeente zet 

actief in op kansengelijkheid en op ondersteuning om kansen (die zich voordoen of die de gemeente 

creëert ) te benutten. 

Zich goed voelen (wel-zijn) hangt af van zowel lichamelijke, mentale, sociale als omgevingsfactoren en 

hoe die op elkaar inspelen. De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren in het verbeteren van 

die laatste twee elementen. Een fijne buurt met warme contacten draagt bij tot individueel welzijn en 

wie zich goed voelt heeft op zijn beurt meer energie om positief bij te dragen aan die buurt. Een 

evenwichtig sociaal beleid ondersteunt mensen dus niet enkel in hun nood aan autonomie maar ook 

in hun nood aan verbinding met anderen, rekening houdend met ieders eigenheid en recht op 

zelfbeschikking. De vele Herentse verenigingen spelen hierbij ook een belangrijke rol. 

Een gemeente kan pas een zinvol beleid voeren als ze de verschillende perspectieven op een 

maatschappelijk probleem beluistert (zie ook thema ‘participatie’). Burgers en organisaties - al dan 

niet professioneel met welzijn bezig - zijn betrokken in het uitwerken van maatregelen. Ook de inbreng 

van ervaringsdeskundigen (bv. via Marant) is daarbij erg belangrijk. Een evenwichtig samengestelde 

welzijnsraad krijgt de ruimte en erkenning om adviezen uit te werken. Daarnaast inspireert het beleid 
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zich ook aan de praktijken van burgers die positief actie ondernemen. Tot slot heeft een evenwichtig 

beleid aandacht voor de specifieke behoeften van élke leeftijdsgroep, ook ouderen en kinderen.  

De Vlaamse regering integreert tegen 1 januari 2019 de OCMW ’s binnen de gemeentebesturen. Voor 

Groen mag dit niet betekenen dat het budget voor sociaal beleid opgaat in het budget voor de andere 

beleidsdomeinen. Integendeel: een sterk sociaal beleid kan enkel waargemaakt worden wanneer het 

eigen budget voldoende groot is om elke burger haar/zijn grondrechten te garanderen.  

De integratie van OCMW en gemeente biedt echter ook nieuwe mogelijkheden voor een integraal 

sociaal beleid: elk beleidsdomein toetst de beslissingen aan de visie op sociaal beleid, formuleert eigen 

sociale doelstellingen én neemt bijhorende maatregelen om dit sociale beleid vorm te geven.  

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Groen pleit, in navolging van het Netwerk 

tegen Armoede, voor een expliciete grondrechtenbenadering. Lokaal beleid focust soms sterk op 

allerlei leefstijlprojecten (van tandzorg tot goedkoop koken) bij mensen in armoede. Dergelijke 

projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: 

waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg,... Het lokaal 

beleid kan veel betekenen om die rechten te realiseren.  

Hulpverlening moet meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Maatschappelijk werkers gaan 

systematisch na (en krijgen hiertoe de nodige werktijd) welke rechten van hun cliënten nog niet in orde 

gebracht zijn: huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Lokale besturen kunnen op heel veel 

domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende 

derdebetalersregeling binnen de eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp 

toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het 

leefloon, ... 

 Ook dat kan participatief gebeuren, in samenwerking met adviesraden en betrokken actoren. Zo zette 

de werkgroep toegankelijke gezondheidszorg van de Welzijnsraad met de ontwikkeling en in gebruik 

name van de kaart ‘sociaal betalende derde’ een grote stap in de goede richting om gezondheidszorg 

in Herent voor iedereen betaalbaar te maken.  

In wat volgt leggen we uit hoe we rond verschillende thema’s in het sociaal beleid met concrete acties 

de bovenstaande visie willen realiseren.  

 

4.2 Beschermen van de eigenheid van het sociaal beleid 
 

Ongeacht de fusie van gemeente en OCMW, blijft voor Groen zorg een aparte zorg met een specifieke 

eigenheid en met nood aan specifieke aandacht. Tegelijk gebruiken we de fusie om te zorgen dat er in 

elk beleidsdomein een sociale reflex komt. We nemen de nodige maatregelen om dit te garanderen: 

  

• Lokaal sociaal beleid nemen we als apart beleidsdomein op in het meerjarenplan. 

Budgetverschuivingen naar andere beleidsdomeinen kunnen dan enkel plaatsvinden na 

controle door de gemeenteraad. 

• Dit vraagt ook om een aparte schepen van sociaal beleid. 

http://www.netwerktegenarmoede.be/
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• Het Bijzonder Comité, dat individuele en privacygevoelige beslissingen neemt, blijft behouden. 

In dat Bijzonder Comité willen we dat er naast politici ook experten zetelen die de situaties 

correct en objectief kunnen inschatten. 

• Elk beleidsdomein maakt werk van een systematische ‘armoedetoets’ bij de opmaak van de 

eigen actieplannen. 

• De gemeente treedt op als sterke regisseur én als sterke actor in het werkveld van zorg en 

sociaal beleid. Als regisseur zorgt ze ervoor dat de professionele zorg zich inschakelt in het 

lokale netwerk. Dienstencentra, buurthuizen, huisartsen, thuisverpleging, woonzorgcentra, 

poetshulp,… werken op die manier maximaal samen in hun buurt.  

• De gemeente behoudt (of herwint) ook voldoende diensten in eigen beheer die bij mensen 

thuis komen. Zo houdt ze voeling met de noden van mensen en kan ze beter inspelen op 

noodsituaties. 

• OCMW-patrimonium, ook na de fusie met de gemeente, wenden we enkel aan ten gunste van 

het sociaal beleid. 

• Gemeente en OCMW nemen een actieve rol op in de tewerkstelling van personen met 

beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Dat kan door mensen zelf tewerk te stellen (wijkwerken, 

…) of via samenwerking met bedrijven in de sociale economie. 

• Wanneer de uitbesteding van diensten zinvol is, werken we via aanbestedingen met duidelijke 

 eisen aan de dienstverleners om de visie op sociaal beleid te respecteren en passen we            

(indien mogelijk) de sociale clausule toe (waardoor een aanbesteding voorbehouden is voor 

 erkende ondernemingen in de sociale economie).   

 

4.3 Een open sociaal huis 
 

Het sociaal huis vormt de toegangspoort voor de Herentenaar tot de diensten van het OCMW en 
sociale organisaties die met het OCMW samenwerken. Groen wil de werking van het sociaal huis 
verder uitbouwen met volgende maatregelen.  
 
Acties om de goede dienstverlening te garanderen: 

• Een algemeen onthaalloket met goed opgeleid personeel dat cliënten snel voorthelpt, goed 

adviseert en doorverwijst indien nodig. 

• Voldoende maatschappelijk werkers die bovendien ruimte krijgen voor eigen inbreng, omdat 

de gemeente vertrouwt op het professionalisme van haar medewerkers. 

• Informatie over de bestaande dienstverlening screenen op toegankelijkheid. 

• Actief op zoek gaan naar ‘onzichtbare zorgnoden’ via het sensibiliseren van alle 

gemeentediensten rond sociaal beleid en armoede, via dialoog met verenigingen en het 

inzetten van brugfiguren. 

• Lokale antennes (aanspreekpunten) van het sociaal huis voorzien op plaatsen waar lokale 

verenigingen en dienstverlening actief zijn. 
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Autonomie in verbondenheid stimuleren voor elke Herentenaar: 

• De gemeente voorziet maximaal in een automatische rechtentoekenning. 

• Eerstelijns-rechtsbijstand voor de meest kwetsbare groepen. 

• Thuiszorgdiensten krijgen voldoende tijd voor sociaal contact met de cliënten. 

• Stimuleren en ondersteunen van rust- en verzorgingstehuizen om kortverblijf voor ouderen 

mogelijk te maken. 

• Opvolging van cliënten na doorverwijzing. 

• Creëren van toegankelijke ontmoetingsplaatsen en het faciliteren van de goede werking van 

LDC d’Ontmoeting. Daarbij willen we ook de aanwezigheid van het LDC in de deelgemeenten 

versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het oprichten van lokale antennes van het LDC in de 

deelgemeenten, verdere samenwerking met de voedselbank in de herbestemde Sint 

Laurentiuskerk in Veltem, het regelmatig organiseren van activiteiten in de deelgemeenten, 

etc.  

• De oprichting van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie dat mensen in armoede ondersteunt 

bij hun deelname aan cultuur, jeugdwerk en sport, via het toepassen van een kortingssysteem 

(cfr. Participatiedecreet). 

 

Gegarandeerde zorg met ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven - Zorg voor elkaar stimuleren: 

 

• De gemeente benut de instrumenten die ze tot haar beschikking heeft om voor haar inwoners 

goede en betaalbare ouderenzorg te garanderen. 

• Een vrijwilligersloket voorzien dat burgers ondersteunt in de zorg voor elkaar en vraag en 

aanbod matcht. 

• Uitbreiding van de mantelzorgpremie. 

• Uitbouw van informele buurtzorgnetwerken, die de competenties en krachten van de wijk- en 

buurtbewoners erkent, inzet en ondersteunt ten behoeve van thuiswonende ouderen. 

• Waarderen van bestaande burgerinitiatieven, zoals ‘Stapke in de wereld’, die werken rond 

(kinder)armoede. 

 

4.4 Betaalbaar en gezond wonen 
 

Goed wonen, een recht voor iedere Herentenaar 

Wonen is het thema bij uitstek waaruit blijkt dat een goed sociaal beleid niet enkel belangrijk is voor 

wie in (kans)armoede verkeert. Betaalbaar en gezond wonen is belangrijk voor alle Herentenaars. 

Behalve mensen in armoede, is het ook een basisrecht dat voor heel wat andere groepen in de 

samenleving steeds meer een probleem wordt. Denk daarbij maar aan (in Herent opgegroeide) 

jongeren die almaar moeilijker in onze gemeente een eigen woning kunnen kopen, mensen die een 

partner verliezen en daardoor moeilijker hun woonlening kunnen afbetalen of ouderen die nood 

hebben aan aangepast wonen.  De acties hieronder gaan in op de klassieke sociale woningen, maar 

ook op andere, nieuwe woonvormen die goed wonen in Herent betaalbaarder maken voor alle 
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Herentaren. Deze maatregelen zijn nauw verbonden met de acties die onder hoofdstuk 2 werden 

aangehaald rond ruimtelijke ordening.  

 

Concrete acties:  

• Elke gemeente in het Vlaams Gewest moet een bepaald aantal sociale woningen op haar 

grondgebied realiseren, het zogenaamde ‘bindend sociaal objectief’. Als sociale partij, is het 

voor Groen bijzonder belangrijk dat Herent hierin ambitieuze doelstellingen formuleert en zorgt 

dat er inderdaad voldoende sociale woningen bijkomen.  

• Er zijn evenwel niet veel plekken meer in onze gemeente waar we nog veel bijkomende sociale 

woningen kunnen realiseren. Toch zijn er oplossingen om het sociale woningaanbod te 

vergroten. Zo kan men in ruimtelijke uitvoeringsplannen bepaalde zones voorbehouden voor 

sociale woningen. Groen pleit ervoor dit zo te doen voor het RUP Veltem, in het bijzonder voor 

de Vitalac-site. Ook kan men in de stedenbouwkundige verordeningen bepalingen opnemen 

die het bouwen van sociale woningen aantrekkelijker maken. 

• Groen wil geen geïsoleerde sociale woningen, maar ze verweven met andere woningen. We 

focussen niet enkel op sociale nieuwbouwwoningen maar gaan mogelijkheden na om 

bestaande gebouwen beschikbaar te maken als sociale woning. We geven het autonoom 

gemeentebedrijf expliciet de opdracht zich toe te leggen op de creatie van sociale woningen 

èn betaalbare woningen voor jongeren, ouderen en andere specifieke doelgroepen.  

• Ook het verwerven van strategische gronden door de gemeente zelf is een nuttige piste om 

sociale en betaalbare woningen te realiseren.  

• Groen voert een actief beleid om allerlei vormen van woningdelen, co-housing, kangoeroe- en 

zorgwonen te stimuleren. In de eerste plaats werken we zoveel mogelijk administratieve 

drempels daarvoor weg en maken we promotie voor deze nieuwe vormen van woningdelen. 

Verder kunnen we dit ondersteunen met nieuwe financiële modellen die wonen meer 

betaalbaar maken zoals experimenten met community land trusts, erfpacht, recht van opstal, 

… 

• Samenhuizen zorgt ook voor besparingen tijdens het gebruik van de woning. Afhankelijk van de 

vorm van woningdelen kunnen bewoners dingen met elkaar delen, zoals een wasmachine, 

samen de kinderopvang organiseren, boodschappen doen voor elkaar… We plaatsen dit soort 

voordelen in de picture. Zo combineren we betaalbaarheid met welzijn. 

• Door de gezinsverdunning zijn veel woningen in Herent te groot geworden voor de bewoners. 

Wanneer die opgedeeld of verbouwd worden in aparte wooneenheden, vergroot dat het 

woningaanbod en maakt dat huurwoningen meer betaalbaar. Een beter keuze dan bijkomende 

appartementsblokken. 

• Begeleiding bij het zoeken naar een woning, ook voor vluchtelingen die niet meer in het LOI 

terecht kunnen. 

• We stimuleren woningeigenaars om hun woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor. 

• Gemeentelijke huursubsidie voor inwoners met een laag inkomen. 

• Een huurgarantie voor verhuurders die verhuren aan specifieke kansengroepen en 

vluchtelingen.  

• Een ambtenaar van wonen die, bijvoorbeeld door contacten met eigenaars, op zoek gaat naar 

bijkomende mogelijkheden tot sociale verhuur en helpt bij het realiseren van alternatieve 

woonvormen. 

https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bindend-sociaal-objectief-welke-opdracht-heeft-uw-gemeente-inzake-het
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4.5 Voldoende en financieel toegankelijke kinderopvang 
 

Kinderopvang tekort? 

Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijk instrument om de gelijke kansen van elk kind waar te 

maken. Daarnaast krijgen ouders in de kinderopvang sociale steun van elkaar en 

opvoedingsondersteuning in de praktijk. Zoals op vele plekken in Vlaanderen is er ook in Herent 

evenwel een groot tekort aan (betaalbare) kinderopvang. Dat heeft veel te maken met de vele 

nieuwbouwprojecten waarbij onvoldoende rekening is gehouden het effect op o.m. de nood aan 

kinderopvang.  

Concrete acties:  

• Onthaalouders, aangesloten bij de dienst onthaalouders van het sociaal huis, beter 

ondersteunen; dit kan ook bijkomende tewerkstelling creëren.  

• De opstart van nieuwe (betaalbare) crèches en onthaalouders faciliteren. 

• Bij nieuwbouwprojecten (bv. op de Vitalac-site) de impact op de nood aan kinderopvang in 

kaart brengen en daarop anticiperen.  

• Zie voor meer visies en acties rond dit thema ook het hoofdstuk ‘jeugdbeleid, kindvriendelijke 

gemeente en onderwijs’.  

 

4.6 Een menselijke opvang en begeleiding van vluchtelingen 
 

Voor Groen spreekt het voor zich dat mensen die vluchten van oorlog of geweld worden opgevangen 
en begeleid. Ook Herent moet daarin haar verantwoordelijkheid nemen.  
  
Concrete acties:  

• Versterken van het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen waarvan de asielprocedure nog 

loopt en meer flexibele mogelijkheden om snel noodopvang te voorzien bij een plotse 

verhoging van de instroom. 

• Een betere begeleiding van vluchtelingen (die definitief erkend zijn) bij het vinden van een 

woning (in Herent als het kan) en een job. 

• Blijvende opvolging van erkende vluchtelingen die in Herent wonen en begeleiding tot 

deelname aan het sociale leven en het verenigingsleven in Herent. 

• Een aanspreekpunt (inclusief sociale tolken) waar vluchtelingen terecht kunnen met vragen 

rond wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, gezondheid … 

• Het ondersteunen van de bestaande vrijwilligersinitiatieven rond vluchtelingen, zoals de 

werkgroep vluchtelingen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROSH) 

• In het algemeen ijveren (ook op Vlaams en federaal niveau) voor een menselijk omgang met 

vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.  
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5. Financieel beleid 
 

Het huidige gemeentebestuur voerde de afgelopen legislatuur een erg strikt financieel 

besparingsbeleid om de hoge schuldenlast (ontstaan vanuit de hoge kost van het nieuwe 

gemeentehuis) af te bouwen. De schuldenlast is nu binnen normale proporties herleid, maar woog heel 

zwaar op de werking van de gemeente; vooral het OCMW leed hieronder. 

De komende jaren komt er hopelijk meer financiële beleidsruimte. Groen waakt erover dat die niet 

terug gehypothekeerd wordt door weinig doordachte, grote prestigeprojecten. Wij pleiten daarom 

voor een voorafgaande lange termijnvisie en goed geïnformeerde budgettering. We geven daarbij 

prioriteit aan investeringen in duurzame mobiliteit, leefbare dorpskernen met autoluwe dorpspleinen 

en voldoende middelen voor een goed sociaal beleid bij de integratie van OCMW in de gemeente. In 

het sociaal beleid gaan we echt voor een heropbouw, na de besparingen van de afgelopen jaren.  

De financiering van het meerjarenplan moet in de eerste plaats komen vanuit directe (herverdelende) 

belastingen en direct toegekende middelen aan de gemeente (aanvullende personenbelasting, 

gemeentelijke opcentiemen, gemeentefonds). Lokale belastingen en retributies ondersteunen en 

stimuleren het realiseren van concrete doelstellingen, eerder dan een bijdrage te leveren voor de 

financiering van het beleidsplan.  

Het verkopen van eigen patrimonium om tekorten te financieren past voor Groen niet in een 

doordachte beleidsvisie.  

Voor Groen is lenen in functie van zinvolle investeringsprojecten mogelijk. Dat hoeft niet enkel via 

klassieke leningen maar kan ook via burgerobligaties, coöperaties, … Zo verhoogt ook de 

betrokkenheid en participatie van de Herentenaren in het beleid. 

Bovenal willen wij meer transparantie en openheid. Wij zien het meerjarenplan en de jaarbudgetten 

niet louter als verplichte instrumenten naar de hogere, Vlaamse overheid, maar als kansen om het 

financiële beleid in alle openheid te communiceren. Wij pleiten voor een grondige, duidelijke en aparte 

jaarlijkse toelichting, zowel voor de mandatarissen als voor geïnteresseerde burgers.  

 
  



 

25 

6. Jeugdbeleid, kindvriendelijke gemeente en onderwijs 
 

Groen verhoogt de inspanningen om Herent kind- en jeugdvriendelijker te maken. Herent geeft 

voldoende ruimte aan kinderen en jongeren en investeert zo in hun toekomst. Herent streeft ernaar 

het label ‘kindvriendelijke gemeente’ te behalen. Zo geven we de gemeente vorm vanuit de invalshoek 

van kinderen. Als het voor kinderen goed wonen is in Herent, is het goed voor iedereen: 

kindvriendelijkheid is een toetssteen voor leefbaarheid.  

Omwille van de vele nieuwe inwoners in onze gemeente, investeren wij met Groen bijkomend in 

kinderopvang, speelpleinwerking, jeugdbewegingen en scholen. De beschikbaarheid en kwaliteit 

mogen op dit vlak niet in het gedrang komen. Waar mogelijk werken we integratieprojecten uit: 

kinderopvang en naschoolse opvang haken in elkaar. We willen (verder) werk maken van echte brede 

scholen, die zich ook buiten de schooluren steeds meer openstellen voor de buurt. In een brede school 

passen vele initiatieven voor kinderen en jongeren.  

Ook op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit moet de jeugd in onze gemeente voorrang krijgen. 

Hun veiligheid moet prioritair zijn bij de inrichting van de openbare ruimte. We hebben de ambitie om 

een echt speelweefsel te realiseren voor kinderen waar veilige plekken aan elkaar geregen worden via 

kleine doorgangen en trage wegen. Zogenaamde ‘Kindlinten’ duiden aan waar kinderen veilige 

verplaatsingsmogelijkheden hebben naar school of andere plaatsen. Wanneer kinderen zich op eigen 

kracht kunnen verplaatsen, verhoogt dat hun autonomie en vermindert dat sterk het aantal 

autoverplaatsingen. De schoolpoorten maken we in de brede omgeving autoluw via een aangepaste 

infrastructuur. 

Groen zet ook nog meer in op co-creatie van jeugdbeleid samen met de jeugd zelf. Participatie is ook 

in dit beleidsdomein voor ons een prioriteit. Groen vindt in het memorandum van de Jeugdraad van 

Herent veel aansluiting bij dit verkiezingsprogramma: verkeers- en fietsveiligheid, verkeersluwe 

dorpskernen, betaalbaar wonen en stimuleren van alternatieve woonvormen, aantrekkelijke publieke 

ruimte, ondersteuning van de jeugdverenigingen, jeugdreflex bij beleidsplanning, … Allemaal zaken 

waar wij ons met Groen in kunnen vinden en die ook in dit verkiezingsprogramma al ter sprake 

kwamen.  

De Jeugdraad biedt dus een goede basis, maar het bestuur legde hun adviezen nog te vaak naast zich 

neer. Bovendien zijn er nieuwe, creatieve mogelijkheden om de jeugd het woord te geven, dat kan 

zowel offline als online. De jeugd is hèt doelpubliek bij uitstek om met nieuwe vormen van participatie 

te experimenteren.  

De jeugdverenigingen in Herent worstelen ook met wachtlijsten. We bekijken daarom samen met hen 

de mogelijkheid om een extra jeugdbeweging op te starten. Jeugdverenigingen en de gemeente 

werken nog meer samen om maatschappelijk kwetsbare jongeren te bereiken. 

Een stevig uitgebouwd lokaal overleg, zowel voor kinderopvang als voor onderwijs, vormt de hefboom 

van een beleid dat de belangen van alle kinderen en jongeren verdedigt. Samenwerking zorgt voor het 

realiseren van gemeenschappelijke doelen: een betaalbare plek in de kinderopvang voor elk kind, 

duurzame ‘energieke’ scholen, projecten die scholen en kinderkribbes ondersteunen die zich ook 

richten op kansengroepen, culturele diversiteit en inclusief onderwijs.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/fdf246_e5ac9676d9b944be8b81ff2d216eb974.pdf
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In haar sociaal beleid werkt de gemeente samen met de scholen bij het beheersbaar en betaalbaar 

maken van schoolkosten voor kansarme gezinnen. Ook in hun gezondheidsbeleid ondersteunt de 

gemeente de scholen. Een gezonde warme maaltijd, met lokale producten en minstens een wekelijkse 

vegetarische maaltijd garanderen dat alle kinderen op school gezonde voeding krijgen. 

Groen ondersteunt ook de plannen voor een middenschool in Veltem en werkt daartoe samen met 

alle betrokkenen in het onderwijsveld. Zo kunnen jongeren dichter bij huis secundair onderwijs 

genieten. De mobiliteitsimpact bewaken we via een actief beleid dat fietsgebruik en openbaar vervoer 

stimuleert en voorrang geeft. Groen zorgt er mee voor dat deze school een ‘brede’ school wordt en zo 

een hefboom kan zijn voor het sociaal-culturele leven in Veltem. 
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7. Sport, Cultuur en Vrije tijd  
 

Rond sport, cultuur en vrije tijd is het belangrijk dat de gemeente alle kansen geeft om initiatieven van 

onderuit volop te laten openbloeien. Het is belangrijk dat het politieke niveau hier voldoende ruimte 

laat aan kleine en grote initiatieven. Daarnaast moet het beleid zich focussen op het wegwerken van 

barrières om deel te nemen, via het oprichten van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en een 

gericht subsidiebeleid voor sport- en cultuurverenigingen. 

Beweging is belangrijk voor ieders gezondheid. De Herentse bevolking heeft recht op een kwalitatieve 

sportinfrastructuur. De nieuw geplande sporthal is daarbij een deel van de oplossing, maar zal op 

zichzelf nog steeds onvoldoende zijn. Zo blijft de vraag naar een zwembad luid klinken. Verder moet 

het sportaanbod ook rekening houden met een brede waaier aan mogelijkheden, ook voor minder 

populaire sporten. Het beleid moet ook inspelen op de behoeften van verschillende doelgroepen, o.a. 

mensen met een (fysieke) beperking, ouderen, kinderen, … Al deze noden en vragen op heel korte 

termijn oplossen, is wellicht moeilijk. Een doordachte langetermijnvisie is daarom nodig waarbij ook 

moet worden nagedacht over samenwerkingen over gemeentegrenzen heen en creatieve 

financieringsmogelijkheden via bijvoorbeeld publiek-private samenwerking of zelfs een 

burgerparticipatie om met beperkte middelen toch zoveel mogelijk mensen te voorzien van de 

infrastructuur om te bewegen en te sporten. Bestaande infrastructuur moet ook slim en 

multifunctioneel gebruikt worden, bijvoorbeeld via brede scholen die hun infrastructuur buiten de 

schooluren ter beschikking stellen aan sport- en culturele verenigingen.  

Ook de buitenruimte mag niet vergeten worden. Trage wegen en groene ruimte moeten toegankelijk 

zijn voor recreatie en eveneens ruimte bieden om te sporten.  

Wat cultuur betreft, blijven we inzetten op de sterke werking rond GC De Wildeman en de bibliotheek, 

als ankerpunten van het cultuurbeleid. Een breed cultuuraanbod moet blijven, met aandacht voor de 

toegankelijkheid en betaalbaarheid voor kansengroepen. 

Het beleid van GC De Wildeman moet ruimte behouden voor vernieuwende en experimentele 

projecten, ook in samenwerking met buurt- en andere burgerorganisaties: Samen op Straat, 

Mollekesfest, … Voor Groen is het belangrijk dat hiervoor de nodige middelen behouden blijven.  

Ook de logistieke ondersteuning ( vb. beschikbaar stellen van voldoende materiaal, repetitieruimte, 

leslokalen, stockageruimte, …) aan culturele verenigingen in Herent is een prioriteit van het 

cultuurbeleid. 

Herent is rijk aan wandelwegen, paadjes, verbindingsweggetjes, … Voor de uitbouw van een 

toerismebeleid vormt deze rijkdom een stevige startbasis. Toch zijn er nog onbenutte kansen voor 

toerisme in Herent: het historisch patrimonium, creativiteit en kunstzinnig talent, …kunnen Herent 

sterker op de toeristische kaart zetten. Zo kunnen er synergiën worden gezocht tussen cultuurbeleid, 

toerisme, natuurbeleving en beweging. 
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8. Herent denkt én handelt mondiaal 
 

Het lokale en het globale zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties maken dit concreet. Voor Groen getuigen 

beleidskeuzes die we maken dus van verantwoordelijkheidszin tegenover de Herentse burger én 

tegenover mensen buiten ons dorp, ons land, ons continent. Mensen zijn om uiteenlopende redenen 

(klimaatontregeling, wapenhandel, ...) het slachtoffer van armoede en geweld. We zijn ons hier bewust 

van en kiezen daarom voor: 

 Een consequent duurzaamheidsbeleid: duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten, 

ethisch bankieren, kiezen voor een duurzame voedselstrategie en eerlijke handel, aankoop en 

promotie van Schone Kleren, ... 

 Het ondersteunen van lokale dynamieken:  

o Een dienst ‘lokaal mondiaal’ die daarvoor voldoende middelen krijgt. 

o Een schepen voor mondiaal beleid 

o Een voldoende budget (1% van het gemeentelijk budget) voor 

ontwikkelingssamenwerking, beheerd door de Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking (GROSH). Daarbij gaat aandacht naar de lokale 

samenwerkingen die zowel derde als vierde pijler organisaties, noord- als zuid-

werkingen aangaan 

o Het verder ondersteunen van het structurele partnerschap met de inheemse Q’eqchi’ 

gemeenschappen in onze zusterregio in Guatemala om vanuit een positie van 

gelijkwaardigheid en wederkerigheid aan capaciteitsopbouw te doen 

o Het steunen van scholen bij de uitwerking van mondiale projecten 

o Het actief ondersteunen van initiatieven van onderuit zoals Herent Fair Trade Gemeente 

o … 

 Aandacht voor Herent als vredesgemeente want een cultuur van vrede en geweldloosheid start 

op het lokale niveau: deelname aan Mayors for Peace en de Vlaamse vredesweek, 

ondersteunen van acties die mensen bewust maken van vreedzaam samenleven, … 

 Tot slot hebben we niet enkel oog voor samenwerking met partners in het ‘Zuiden’, maar 

voeren we ook een menselijk vluchtelingenbeleid door onder meer een verdere uitbouw van 

het Lokaal Opvang Initiatief (o.a. met het oog op het actief meewerken aan het 

hervestigingsprogramma van de VN), personeel- en werkingsmiddelen die rekening houden 

met de groeiende en meer ingewikkelde instroom, hulp en steun aan ‘gastvrije’ vrijwilligers en 

inwoners. We ondersteunen ook actief de interculturele samenleving door het erkennen van 

de toenemende diversiteit, het stimuleren en ondersteunen van nieuwkomers om deel te 

nemen aan het buurt- en verenigingsleven, … Zie hiervoor ook het thema vluchtelingen in het 

hoofdstuk sociaal beleid.  
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9. Een duurzame economie op maat van de gemeente 

 

Herent, Winksele en Veltem-Beisem zijn woonkernen die stilaan zonder handelaars vallen. Dit zet aan 

tot onnodige verplaatsingen met de auto. Dagelijkse verbruiksgoederen (zoals voeding) moeten op 

wandel- of fietsafstand te verkrijgen zijn. Bovendien leggen ook heel wat voedingswaren een onnodig 

lange afstand af. Groen wil daarom de afstand tussen producent en consument verkleinen en 

bijvoorbeeld (naar Duits model) experimenteren met de dorpswinkel die werkt met lokale producten 

en die een sociale ruimte en een gemeentelijk loket (vb. voor het afhalen van eenvoudige 

gemeentelijke documenten) integreert. De Vitalacsite biedt daartoe een mogelijkheid. 

Uiteraard moet er in Herent ook ruimte zijn voor diensten en vrije beroepen. Ook zij verhogen de 

levendigheid en leefbaarheid van Herent. Groen pleit dan ook voor slimme premies (bv voor 

verfraaiingswerken) om diensten aan te trekken binnen afgebakende kernen. Dit kan op zijn beurt ook 

bijdragen tot kernversterking. 

De bestaande ondernemersraad biedt handelaars én lokale overheid kansen tot contact en bevordert 

de onderlinge uitwisselen van ideeën. Vragen en adviezen van deze raad worden door Groen dan ook 

ernstig genomen.  

Omdat ook lokale ondernemers een rol hebben in de transitie naar een rationeel gebruik van energie 

en grondstoffen, ondersteunt Groen hen in het uitwerken van acties rond energiezuinigheid en het 

doordacht aankopen en beheren van grondstoffen (d.m.v. energie-audits, groepsaankopen, 

afvalbeleid, ... ).  

Waar producten ingevoerd worden uit het zuiden, hecht Groen erg veel belang aan correcte 

handelsrelaties. Groen ziet toe op het zelf aankopen én actief promoten van Fair Trade producten (zie 

ook ‘Herent denkt en handelt mondiaal’). 

Herent maakt werk van een deel-, circulaire en sociale economie: onze economie evolueert van 

lineair naar circulair. De circulaire economie is erop gericht om zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen 

te gebruiken via maximaal in de kringloop houden en minimale waardevernietiging van materialen. 

Ook de deeleconomie is aan een opmars bezig. Lokale besturen kunnen, naargelang hun capaciteit, 

verschillende rollen opnemen om deze nieuwe economieën te ondersteunen en te stimuleren. Groen 

wil dat Herent hierin, op maat van de gemeente, mee het voortouw neemt. Een belangrijke 

voorbeeldfunctie ligt bij het aankoop- en afvalbeleid van de gemeentelijke diensten. Daarnaast willen 

we ook een uitleendienst voor werktuigen (mee) organiseren.  

 

In dit verband ondersteunen we ook lokale coöperatieve initiatieven en zetten we sterker in op 

sociale economie, waarin ook mensen met een kwetsbare arbeidspositie een plaats vinden (o.a. via 

sociale clausules in gemeentelijke overheidsopdrachten). 

 

Voorbeeldfunctie van het lokaal beleid: Groen pleit voor een eerlijk en menselijk 

personeelsbeleid waarbij mensen maximaal (leer)kansen krijgen, ongeacht afkomst, geslacht en 

leeftijd. We denken daarbij aan een antidiscriminatiebeleid en een leeftijdsbewust personeelsbeleid, 

een streefcijfer voor werknemers met een handicap en met een migratieachtergrond en een 

actieprogramma om dit alles te realiseren. 

http://www.pbl.nl/onderwerpen/circulaire-economie/feiten-en-cijfers/infographics/van-een-lineaire-naar-een-circulaire-economie
http://www.pbl.nl/onderwerpen/circulaire-economie/feiten-en-cijfers/infographics/van-een-lineaire-naar-een-circulaire-economie
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20170503_startnota_circulair_NOT_.pdf
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Vanuit een gedragen visie op duurzame activering en integratie benut de gemeente ook de 

mogelijkheden die ze heeft om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar een aangepaste job. 

Groen denkt hierbij aan het wijkwerken en het statuut Art. 60 voor leefloners. Ook een intensievere 

samenwerking met maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie-ondernemingen en 

arbeidszorginitiatieven biedt veel kansen. De meerwaarde van de samenwerking met deze sociale 

economiespelers is hun expertise in het coachen van mensen en het  helpen doorstromen naar de 

reguliere arbeid van zij die daartoe de mogelijkheden hebben.   


