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Nieuwjaarsreceptie
Zondag 29 januari 2023 vanaf 11 uur
Welkom in Bar Swings, Kouterstraat

Veilig thuis in Herent 
In 2018 ging in Herent het eerste buurtinformatienetwerk 
(BIN) van start. Dat is een nauwe samenwerking tussen buurt-
bewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat 
er gebeurt in de buurt. Ondertussen hebben we er vier: BIN 
Roeselberg, BIN Den Bremt, BIN Schoonzicht en BIN Delle. 
Op die manier maken we van Herent een veilige gemeente, 
voor en door onze inwoners.

Deelnemers aan het netwerk van een bepaalde wijk of buurt 
die een melding doen aan de politie, zorgen ervoor dat ook de 
andere buurtbewoners gewaarschuwd worden. Melden kan enkel 
aan de politie. Die neemt elke melding onder de loep en stuurt 

indien nodig een sms of e-mail uit naar alle deelnemers met 
een waarschuwing of met een vraag naar extra informatie. Een 
BIN wordt enkel opgericht als een groep van buurtbewoners dat 
samen aanvraagt. Op dit moment loopt er een oproep om deel te 
nemen aan het nieuwe BIN Herent-Centrum. Dat is het gebied 
tussen de Omleiding en de Mechelsesteenweg. Heeft u interesse 
om deel te nemen? Mail dan naar pz.herko.diefstalpreventie@
police.belgium.eu of bel naar 016 85 34 00. Deelnemen is gratis 
en verplicht u tot niets.

BIN Herent-Centrum: doe mee!

Astrid Pollers, Burgemeester

E-inclusie oftewel: iedereen digitaal
De gemeente ontvangt een projectsubsidie van ruim 440.000 euro voor acties om inwoners met 
onvoldoende toegang tot computer en internet beter te bereiken. Dat geld investeren we in een 
digitaal informatiebord.

Aan het lokaal dienstencentrum d’Ontmoeting in de Van Bladelstraat plaat-
sen we een nieuw ledscherm. Op die goed zichtbare plek verschijnt informatie 
over acties en (steun)maatregelen. Zo beschikken we – naast onze website, 
infokrant of papieren folders – over een extra manier om onze inwoners te 
informeren. Een goed geïnformeerde burger is een blije burger.

Katleen D’Haese, Schepen

UiTPas Herent: ook voor u!
Sinds september 2020 is in onze gemeente de UiTPas geldig. De pas kost vijf euro en 
gee�  u de mogelijkheid om te sparen voor kortingen bij sport-, cultuur- en vrije-
tijdsactiviteiten in Herent, Leuven, Bierbeek en Oud-Heverlee.

Inwoners met een verhoogde tegemoetkoming betalen een verminderd tarief, zowel 
voor de UiTPas zelf als voor de ticketprijzen of lidgelden. Dat biedt een extra stimulans 
om erop uit te gaan. De UiTPAS is een leuke kaart met fijne voordelen.

Al 650 inwoners hebben eentje aangeschaft. Meer dan 400 inwoners deden dat aan een 
verlaagd tarief. U kan de kaart kopen aan het onthaal in De Kouter of in ons lokaal 
dienstencentrum d’Ontmoeting. Niet wachten, doen!

Schepen Stijn Van Meerbeek toont trots zijn UiTPAS. Heeft u er al eentje?

Europarlementslid Assita Kanko
Kom genieten van een hapje, een drankje 
en een gezellige babbel.
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WK voetbal in Qatar: ik sla het over
Voetbal is de rode draad in mijn leven. Ik geniet van matchen van KFC en HO, ik ben jeugdtrainer geweest en ik ben fervent 
supporter van OH Leuven. Toch stel ik me vragen bij het WK voetbal dat net begonnen is. De FIFA had tien jaar geleden een 
statement kunnen maken, door het WK niet aan Qatar toe te wijzen. Maar het grote geld was te verleidelijk … en nu worden er 
zaken goedgepraat die echt niet oké zijn. Mensen zijn geen slaven, homoseksualiteit is geen zonde en zich vrij kunnen uitspreken 
is een basisrecht. Dat zijn zekerheden! Dit wereldkampioenschap gaat een stap te ver. Wegkijken of doodzwijgen kunnen niet 
door de beugel. Ik sla de matchen over. Ik kijk niet en ik zal niet meevieren. Ik hoop dat de Rode Duivels – eerder knielend tegen 
racisme – nu ook hun voorbeeldfunctie opnemen, en hun protest laten zien en horen. In november en december heb ik dus vrije 
tijd en ben ik blij te kunnen supporteren voor onze lokale voetbalhelden!

Stijn Van Meerbeeck, Schepen

Bart Michiels
Gemeenteraadslid

Nieuw dak voor KFC Herent / De Kempen
Het voetbalgebouw van KFC aan De Kempen is meer dan 
vij� ien jaar oud. Het wordt intensief gebruikt door honderden 
voetballertjes en door verschillende verenigingen. Het dak is 
ideaal om zonnepanelen te plaatsen. Werk aan de winkel dus.

De technische studie bracht aan het licht dat de structuur van het 
dak verstevigd moet worden. Dat is nodig om te voldoen aan de 
huidige normen en om het gewicht van de zonnepanelen te kun-
nen dragen. Een extern bureau zal de volledige projectrealisatie op 
zich nemen. Kostprijs: 60.000 euro.

We plaatsen zonnepanelen op het dak van het 
voetbalgebouw. Herent gaat voor groene stroom!

Vervoerregio Leuven: 
wat voor Herent?
De Vervoerregio Leuven brengt 31 steden en gemeenten samen 
met de Vlaamse Overheid, De Lijn, het Agentschap Wegen en 
Verkeer, de provincie, de NMBS … om een regionaal mobiliteits-
plan op te stellen. Voor Herent zit er ook wat in de pijplijn. 

De fietsverbindingen tussen Leuven en Herent worden op 
verschillende plaatsen versterkt. De route via de Terbankstraat 
krijgt een bovenlokale status en er komt een nieuwe busverbinding 
tussen de E314/Terbankstraat en de Brusselsesteenweg. 

Eind 2022 wordt het 
definitieve scenario 
voorgelegd aan de 
vervoerregioraad. 
In 2023 worden acties 
aan het scenario 
toegevoegd zodat het 
plan operationeel 
wordt. 

Tobias Vyncke
Voorzitter

Voor meer info: mow.vlaanderen.be/vervoerregios/leuven

Warotzaal in nieuw jasje
De Warotzaal in Winksele deed jarenlang dienst 
als polyvalente sport- en ontspanningszaal. Bij de 
ingebruikname van Sportcentrum Bart Swings 
verhuisden een aantal (sport)verenigingen van 
Winksele naar de nieuwe locatie. In afwachting van 
een totaalrenovatie wordt de zaal nu opgefrist.

We willen de zaal aantrekkelijk en functioneel maken 
om er quizzen, concerten, eetfeesten, schoolsport en 
speelpleinwerking te organiseren. We verbeteren de 
akoestiek en geven de cafetaria een make-over. 
Ook het sanitair en de keuken worden vernieuwd. 
Kostprijs: 180.000 euro.

Buiten spelen in Herent, ook in de winter!
Mensen zeggen soms dat er in Herent te weinig plaatsen zijn waar onze kinderen kunnen buiten spelen. Maar is dat zo? 
Als we een opsomming maken van alle speelplekken in onze gemeente komen we tot een indrukwekkend lange lijst. 
Zijn volgende speelplekken u al bekend? Ontdek ze zelf en trek erop uit!

Speelpleintje Dellepark, Dellestraat

Speelpleintje Ellestraat

Speelpleintje Den Bremt

Speelpleintje Henkel, Herent Station Wildemanspark/Hib-hop speeltuin

“Buiten spelen is gezond!”
Annelies Smets, Gemeenteraadslid

Speelpleintje Warotveld Swings: pumptrack, beachvolley, 
basketring, speelveldje

Speelpleintje Binnenhof – 
Binnenstraat

Basketveldje, ‘s Herenwegveld Nieuw: buitenterrein scouts WVB, 
L. Van Velthemstraat

Nieuw: buitenterrein De Molotov, 
aan voetbal KFC

Speelpleintje Blauwe ridder, 
Kerkweg

Helse heuvels, Termerestraat Speelbos Den Dieperik, 
Kouterstraat

Speelpleintje ’s Herenwegveld
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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.

Wie 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
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.


