
Wandeling met Zuhal Demir
In oktober kwam minister Zuhal Demir naar Herent voor een wandeling doorheen 
het Speckbosch en de Molenbeekvallei. Dat was een unieke kans om de minister 
persoonlijk te spreken over onze lokale bezorgdheden. 

Een tocht van bijna zeven 
kilometer gaf ons de gelegen-
heid om een aantal thema’s 
aan te kaarten. We spraken 
ronduit over onze acties voor 
het behoud en het versterken 
van natuur en bos in Herent. 
Het Kastanjebos – vroeger rijk 
aan kwelwater –  is onderhevig 
aan verdroging door onder 
andere de waterwinning. Het 
Vlaamse Blue Deal-programma 
met de focus op natte natuur 
zou de aanpak ervan kunnen 
stimuleren. 

We hadden het ook over de creatie van bijkomende groengebieden, toegankelijk voor
onze inwoners, zoals de aankoop van terreinen aan de Mollekensstraat en de Vlietstraat. 
De luide en duidelijk hoorbare overvliegende vliegtuigen waren een makkelijk aan-
knopingspunt voor een gesprek over de luchthavenproblematiek en het standpunt van 
de gemeente Herent daaromtrent. 

Tenslotte gaf minister Demir een bevlogen toelichting bij de maatregelen van de 
Vlaamse Regering in het kader van de energiecrisis. Het verbod (tot april 2023) op 
gedwongen energieafsluitingen wegens wanbetaling, kon op algemene goedkeuring 
rekenen. Het enorme succes van de Vlaamse verbouwpremie en -lening illustreert dat 
de minister op het juiste spoor zit met haar beleid. 

Bedankt mevrouw Demir, voor de tijd die u vrijmaakte voor Herent!

De wandeling met minister Demir leverde fi jne gesprekken op. 

En toen was er licht

In de donkere decembermaand hebben 
we allemaal behoefte aan licht en 
samenzijn. Ook dit jaar stimuleren we 
onze inwoners om in het weekend van 
16, 17 en 18 december licht te brengen 
in hun eigen buurt. Dat hoeft niet veel te 
kosten. Ook met eenvoudige middelen 
kan u het gezellig maken en genieten 
van de winterse sfeer. 

Het lichtfestival staat in het teken van 
totems, reuzen en bakens. Kies zelf hoe 
u uw straat of uw buurt inkleedt. Ga voor 
een grote kerstboom met zelf gemaakte 
kerstballen, gestapelde stoelen met led-
lampjes, een kaarsentoren, een houten 
vuurtoren die zichtbaar is tot in Mechelen 
… Laat uw fantasie de vrije loop en ga 
samen met uw buren op zoek naar het 
leukste idee.

Alle initiatieven worden bekendgemaakt 
als ‘En toen was er licht’. Zo kan iedereen 
de verschillende installaties bezoeken en 
onze buurten ontdekken. Licht brengen 
in de duisternis … Het plezier krijgt u er 
gratis bij!

Astrid Pollers
Burgemeester

Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 16 december zijn alle N-VA-leden 
welkom in zaal Quetzal, De Kouter. Gastspreker 
Jean-Marie Dedecker geeft zijn visie op de staat 
van het land. Toegang vanaf 19.30 uur. Start om 
20 uur. Niet-leden kunnen ter plaatse lid worden.
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Zonnepanelen voor Ivo Van Damme 
De sporthal Ivo Van Damme werd in 1980 in gebruik genomen 
en wordt tot op vandaag nog vaak gebruikt. Om er sport-
plezier te blijven garanderen, wordt de zaal wat opgesmukt.

Ivo Van Damme is een populaire sporthal in Herent. De houten 
vloer is zeer aangenaam om te sporten, en de grootte en indeling 
van de zaal past perfect in ons dorp. In de meerjarenplanning 
werd geld voorzien om zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 
te installeren. Eerst kwam De Wildeman aan de beurt en nu 
starten de werken aan de sporthal Ivo Van Damme. 

Maar er wordt niet enkel in zonnepanelen geïnvesteerd. De ver-
lichting wordt vervangen door ledverlichting, er komen nieuwe 
scoreborden en de ventilatie in het gebouw 
wordt op punt gesteld. Verder wordt het 
dak geïsoleerd en verdwijnen de koepels. 
Nadien volgt er een feestje om te klinken 
op de volgende veertig jaar sportplezier!

Bart Michiels
Gemeenteraadslid

Veltem station wordt Hoppinpunt
Een mobipunt of Hoppinpunt is een plaats waar verschil-
lende vervoersmiddelen samenkomen zodat een reiziger 
zich vlot en gemakkelijk doorheen de regio kan bewegen. 
Het combineert trein, bus, deelwagen en deelfiets op één 
plaats. Het station van Veltem werd in 2019 als Hoppin-
punt geselecteerd. Begin september werd het inrichtings-
plan goedgekeurd. Budget: 63.000 euro.

  Aan beide zijden van de Stationsstraat wordt er een 
verkeerskussen geplaats om het verkeer af te remmen. 

  Elke bushalte krijgt een verhoogd perron, zodat in- en 
uitstappen makkelijker wordt. 

  Het bushokje aan de kant van het station wordt ver-
plaatst richting onderdoorgang, wat de zichtbaarheid van 
de fietsenstalling verhoogt. 

  Aan de kant van de parking komt er een publieke 
laadpaal bij. 

  Er wordt een Hoppinzuil geplaatst met informatie over 
de verschillende beschikbare vervoersmiddelen. 

Tobias Vyncke

Samenlevingsdienst zoekt  
vrijwilligers
Bent u tussen 18 en 25 jaar en wilt u zich inzetten als 
vrijwilliger? Dan is er goed nieuws. Onze gemeente is 
toegetreden tot de organisatie Samenlevingsdienst. 

Op die manier kunnen jongeren tussen 18 en 25 jaar zich 
vrijwillig inzetten voor een project naar keuze. Dat kan een 
dierenasiel zijn, ze kunnen helpen in het gemeenschaps-
centrum, meehelpen in kinderopvang, tweedehandskleren 
sorteren … er zijn mogelijkheden zat. Er is begeleiding 
voorzien en er worden vormingen aangeboden. 

Ouderenweek in Herent
Op 14 november begint de Ouderenweek. Dat betekent dat er een 
week lang extra activiteiten voor ouderen georganiseerd worden. 
Het initiatief loopt in samenwerking met de ouderenverenigingen 
en het lokaal dienstencentrum d’Ontmoeting. 

Wat staat er op de agenda? Een 
begeleide wandeling langs het 
Duigemhof naar de Sint-Benedic-
tushoeve met rondleiding in Dé 
Werkplaats, een eendagscursus 
lijndansen, een kaarttornooi en een 
wedstrijdje petanque. Op vrijdag 
halen Roel Van Bambost en Sonny 
Vande Putte herinneringen op 
met filmmuziek uit de oude doos, 
doorspekt met roddels en weetjes 
uit de filmwereld. 

Dat wilt u niet missen!

Hoe vandaag en gisteren geschiedenis worden
Het ADVN (archief voor nationale bewegingen) verzamelt, bewaart en beheert 
het erfgoed van de Vlaamse beweging. Hoofdarchivaris Tom Cobbaert verhuisde 
ook de ‘schatten’ van Willy Kuijpers naar Antwerpen. 

Hij geeft daarover een toelichting op donderdag 24 november om 14 uur in De 
Wildeman, Schoolstraat 15 te Herent. Aan de hand van voorbeelden en beeldmate-
riaal uit Herent en omgeving loodst hij ons doorheen de werking van het ADVN. 

De toegang is gratis. Inschrijven bij lieve.devijver@telenet.be is gewenst, maar niet 
verplicht. In naam van onze verenigingen Vl@s, De wereld is klein, Heemkunde, 
Leestekens en Davidsfonds heten wij u van harte welkom.

Politiezones onderzoeken  
grotere samenwerking
De politiezones Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen en 
Herent/Kortenberg starten een gezamenlijk traject om te 
onderzoeken welke voor- en nadelen verbonden zijn aan 
verschillende mogelijke vormen van samenwerking. Bij die 
denkoefening – onder begeleiding van de gouverneur – 
worden zowel de korpschefs, de burgemeesters als het 
personeel betrokken. 

Welke vorm van samenwerking ook de voorkeur heeft, de 
basistaken van de politie moeten ten alle tijden gegarandeerd 
zijn. Op die manier blijft de dienstverlening behouden, en 
kan ze eventueel zelfs versterkt worden. Beide politiezones 
werken nu al samen voor de opvang van slachtoffers, voor-
zien een gemeenschappelijke inzet om andere korpsen te 
versterken bij ordediensten en vullen gezamenlijk de 
permanentie- en wachtrollen in. 

Doordat de denkoefening start met een analyse van de 
huidige situatie en het uittekenen van de optimale werking, 
zal die al minstens een aantal pijnpunten en wensen voor de 
toekomst blootleggen. Dergelijke oefening is nooit verloren! 
Het eindrapport verwachten we in december 2023.

Vervolg restauratie Maria-Hemelvaartkerk Winksele
Het voorste deel van het kerkgebouw werd al eerder 
gerestaureerd, maar nu is het de beurt aan het koor, 
de kerkmuur en de glas-in-loodramen van het koor. 

Dat betekent dat het dak wordt aangepakt, de zolder 
van het koor, de gevel van het koor (natuursteen) en 
de kerkhofmuren. Ook de voorzetbeglazing van de 
glasramen van het koor worden opgeknapt. En dat is 
nog niet alles: de gebrandschilderde glas-in-loodramen 
van het koor worden gerestaureerd. Ze worden  
gedemonteerd en in een extern restauratieatelier onder 
handen genomen. De totale kostprijs voor die werken 
bedraagt 470.000 euro. Onze kerk wordt verder 

gerestaureerd.

Herent ontvangt 570.000 euro  
van Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering bereikte na (moeizame) begrotings-
besprekingen een akkoord om extra financiële middelen 
toe te kennen aan de lokale besturen. Op die manier staat 
Vlaanderen de gemeenten bij in de worsteling om de sterk 
verhoogde kosten op te nemen in de begroting. Herent 
ontvangt in totaal 570.973 euro, gespreid over de jaren 
2022 tot en met 2025.

De lokale besturen hebben het moeilijk. De personeelskosten 
stijgen door de indexaties, de facturen van de nutsvoorzieningen 
stijgen, ze ontvangen steeds meer sociale dossiers, enzovoort. 
Verder maken we ons zorgen over de verdoken (energie-)
armoede: inwoners die op hun tandvlees zitten maar geen 
beroep doen op de bestaande hulpmiddelen. Daarom versturen 
we binnenkort een brief naar alle inwoners met de oproep om 
hulp te vragen wanneer dat nodig is en om hen te wijzen op 
de mogelijkheden. Onze medewerkers 
van de sociale dienst staan – zoals altijd – 
klaar om te helpen!

Katleen D’Haese
Schepen

Meer informatie vindt u op samenlevingsdienst.be

We restaureren ons erfgoed en 
gaan voor een fraaie dorpskern.”

Marc Debusschere
Gemeenteraadslid

Sport verzekerd voor Veltem
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.
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grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


