N-VA Herent wenst u fijne feestdagen!
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De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
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N-VA Herent wenst u
een fijn 2018!

Burgemeesterswissel in Herent
Vanaf januari stopt Marleen Schouteden als burgemeester van Herent.
Huidig schepen van Cultuur Astrid Pollers wordt de nieuwe burgemeester.
In december legt zij hiertoe de eed af bij de gouverneur.

Nieuwjaarsreceptie
Kom klinken op het nieuwe jaar
en maak kennis met onze nieuwe
burgemeester Astrid Pollers.
Ook de nieuwe schepen en
onze huidige mandatarissen zijn
aanwezig.
Wij bieden u met plezier een hapje
en drankje aan.
Zaterdag 20 januari
vanaf 19.30 uur
Kantine HO Veltem
Sporthal Ivo Van Damme
Overstraat 21
Hartelijk welkom!

Extra feestbussen:
glaasje op, laat je
rijden
Met de bus naar Leuven rijden is
gemakkelijk en comfortabel, het
hele jaar door. In de eindejaarsperiode investeert Herent mee
in extra feestbussen. Je kan genieten in Leuven zonder parkeerproblemen en mag gerust wat
alcohol drinken! De lijnen 284 en
4 rijden van 31 december 22 uur
tot en met 1 januari 6 uur.

Astrid Pollers wordt vanaf januari
burgemeester van Herent.

Na vijf jaar geeft Marleen Schouteden
de fakkel door aan Astrid Pollers.

Astrid Pollers is Herentenaar van geboorte
en is al jaren actief bij de lokale N-VA-afdeling. Als burgemeester wil zij de huidige lijn
verderzetten en er mee voor zorgen dat het
goed en veilig wonen blijft in Herent.

verzuchtingen van onze inwoners en de
noden van een grote gemeente en organisatie.”

Advocate Marleen Schouteden, die 72
werd in mei, is al van in het begin van de
Herentse Volksunie actief in de politiek. Ze
was OCMW-raadslid en gemeenteraadslid
en oefende ook het ambt van schepen uit.
Marleen Schouteden kijkt tevreden terug
op haar vijf jaar burgemeesterschap: “Het is
een drukke, maar zeer boeiende job, waarbij je voortdurend moet jongleren tussen de

N-VA herent

Burgemeester Schouteden ambieert geen
tweede termijn en stelt haar ambt dan ook
ter beschikking met het oog op de verkiezingen van 14 oktober. “Het is met spijt in
het hart dat ik stop, want ik doe dit werk
zeer graag, maar de toekomst is belangrijker”, aldus Marleen.
Pas na de eedaflegging geeft Marleen de
fakkel door. Nadien blijft zij tot eind 2018
gemeenteraadslid.
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N-VA Herent wenst
u een prettige kerst!

Eindelijk nieuw
speelterrein op de
Henkelsite
Dit nieuwe speelterrein ligt vlak bij het station Herent
en de Mechelsesteenweg en tegen het woongebied
Henkel. Hier komt een openbaar park met groen, een
speelruimte en een doorgangspad voor fietsers en
voetgangers. Het wordt een echte ontmoetingsruimte
waar ook oudere inwoners van kunnen genieten. Er
komt een glijbaan, speelheuvels, een boomparcours,
een schommel en een klimcombinatie. Dit wordt
aangevuld met een petanquebaan, picknicktafel en
zitbanken.

J ulie Tobback,
OCMW-raadslid

Toegang tot
Herents containerpark blijft gratis

Gemeenten moeten
samenwerken voor een
betere mobiliteit
Samen met 29 andere afdelingen uit OostBrabant heeft N-VA Herent een visie uitgewerkt
voor de mobiliteit in de hele regio. Ons bestuurslid Tobias Vyncke nam deel aan de besprekingen: “Lokale mobiliteitsproblemen zoals zwaar
vrachtverkeer kan je niet enkel op lokaal niveau
aanpakken. Voor vele mobiliteitsproblemen
liggen de oplossingen bovenlokaal.”
De speerpunten van het mobiliteitsplan zijn de
uitbouw van vrachtroutes, één mobiliteitsapp voor
het openbaar vervoer, fiets- en autodelen en een
intergemeentelijk fietsbeleid met daarbij vooral
aandacht voor veilige routes naar school en werkomgevingen, een fietsdeelsysteem over de gemeentegrenzen heen en de uitrol van Route2School.
U kan de visie online raadplegen via de website
www.n-va.be/vlaams-brabant

T obias Vyncke,
bestuurslid

herent@n-va.be

Ecowerf is al enige tijd bezig met de
reorganisatie van haar recyclageparken. Onze inwoners kunnen nu
ook terecht in containerparken van
naburige gemeenten, wat makkelijk
is als die voor hen dichterbij zijn.

N-VA Herent wil gratis toegang tot het
containerpark.

Ecowerf stelde voor om het aantal bezoeken aan het park te verminderen door
de toegang betalend te maken. Het blijkt dat een kleine
minderheid van onze inwoners elke week naar het
containerpark komt. N-VA Herent wil dat de toegang
gratis blijft: we willen mensen stimuleren om hun afval
op de juiste wijze te verwerken en
willen hen dus ook alle kansen
Katleen D’Haese,
geven om dit te doen.
schepen

Marc Debusschere nieuw
gemeenteraadslid
Bestuurslid Marc Debusschere volgt Wouter Vlassak vanaf 1 januari op in de
gemeenteraad. Marc is al jaren actief in Herent en is al enige tijd OCMW-raadslid.
Na vijf jaar wilde Wouter Vlassak zijn mandaat stopzetten. Wouter heeft zijn rol
met zeer veel enthousiasme en inzet vervuld. Hij verdiepte zich in de materies,
bleef kritisch en werkte constructief mee aan het N-VA-verhaal in Herent.
Bedankt Wouter en welkom Marc!
 arc DebusM
schere is vanaf
1 januari
gemeenteraadslid.

Wouter
Vlassak heeft
zijn rol als
gemeenteraadslid met
veel inzet
vervuld.
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Herent fuseert – of toch
liever niet?
Wie herinnert zich 1977 nog? Al 40 jaar geleden
en toch lijkt het gisteren: Herent, Veltem-Beisem
en Winksele-Delle werden samengevoegd tot één
gemeente met één burgemeester. Wijgmaal werd in
dezelfde beweging overgeheveld naar Leuven. Voor
vele inwoners die er toen al bij waren een (nog) niet
verteerde ingreep. In hun hart voelen velen zich
éérst Veltemnaar of Winkselaar en in tweede instantie pas Herentenaar.
Meer bestuurskracht door schaalvergroting

De Vlaamse overheid stimuleert de (kleinere) gemeenten om te
fuseren, omdat de gemeentelijke bestuurskracht daardoor aanzienlijk kan toenemen. Met de afbouw van de provincie en het
doorschuiven van taken naar de gemeente nemen de uitdagingen op het vlak van personeel, materiaal en financiën toe.
Om besturen over de streep te trekken, neemt de Vlaamse overheid 500 euro schuld per inwoner over. Voor Herent zou dit over
meer dan 10 miljoen euro gaan. Wanneer de schuld vermindert
met (op dit moment) bijna een derde, dan komen er onmiddellijk middelen vrij om te investeren of kan er zelfs gedacht
worden aan een vermindering van de huidige belastingtarieven.
Het bestuur van N-VA Herent vindt dat het een verplichting
heeft tegenover de inwoners om serieus na te denken over een
fusie. We willen kunnen verantwoorden waarom we als bestuur
wel of niet op deze mogelijkheden ingaan. Is er bijvoorbeeld
interesse en bereidheid bij onze buurgemeenten? Wat horen we
hierover van inwoners?

Verkennende gesprekken

We zochten contact met de N-VA-afdelingen van naburige

Smartphonelezers in de bib
Steeds meer biblezers bewaren hun bibkaart in
een smartphone-app zoals Fidme, Joyn, Stocard of
myShopi.
Zo moet je geen kaarten meer meezeulen in je portefeuille en heb je altijd al je klantenkaarten en lidkaarten bij de
hand.
De kaartlezers in onze bibliotheek zijn nu
ook aangepast om smartphoneschermen
te kunnen lezen. Herent, een slimme
gemeente!

Lut Rampelbergh,
gemeenteraadslid

N-VA Herent onderzocht al verschillende fusiemogelijkheden.
gemeenten en nodigden hen uit voor een verkennend gesprek.
Het werd ons snel duidelijk dat Herent als te dominant wordt
ervaren. Men heeft schrik dat Herent zal overheersen, door onze
grootte en onze goede financiële positie, ook in onze politiezone HerKo. Sommige grensgemeenten zijn van nature nauwer
verbonden met andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Haacht
met Boortmeerbeek. Ook het mogelijke verlies van de eigen
gemeentenaam bleek een drempel. De financiële bonus werd
door iedereen als zeer verleidelijk ervaren, maar niet voldoende
om daadwerkelijk te fuseren. Men verkiest eerder dat alles blijft
zoals het is, en ziet en voelt geen dringende noodzaak om de
gemeentelijke grenzen open te gooien.

Meningen verdeeld

De meningen van Herentse inwoners zijn meer verdeeld. Soms
is men radicaal tegen, verwijzend naar de vorige fusie. Soms is
men ronduit voor: fuseren met Leuven om te kunnen genieten
van de voordelen voor Leuvenaars (zwemtarieven, premies,
toelagen …). Anderen kan het niet veel schelen, zolang het niks
kost. Er zijn er ook die vrezen voor hun postje …
En wat met Leuven? Tot op heden is er geen vraag tot fusiegesprekken gesteld aan het Herentse gemeentebestuur. N-VA
Herent houdt alleszins de verdere ontwikkelingen in de gaten.

Politiebesluiten voor
evenementen digitaal
beschikbaar
Bij een buurtfeest of activiteit waarvoor er een inname
van het openbaar domein gebeurt, moet er steeds een
politiebesluit worden opgemaakt.
De procedure voor de aflevering van zo’n besluit werd
in samenspraak met HerKo vereenvoudigd. De besluiten
worden bekendgemaakt op de website van Herent en zijn
zichtbaar op het digitale stratenplan onder de rubriek
‘evenementen’.

www.n-va.be/herent

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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