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Marc Debusschere  
nieuwe schepen

Op de gemeenteraad van februari 
werd Marc aangesteld als nieuwe 
schepen. Hij volgt Astrid Pollers op, 
die burgemeester werd. Marc heeft 
de bevoegdheden cultuur, kinder-
opvang, bibliotheek, onderwijs, 
informatie en communicatie en 
feestelijkheden.

Sportcomplex  
Bart Swings

Om de zilveren medaille te vieren 
die Bart Swings behaalde op de 
Olympische Winterspelen, krijgt de 
hele sportsite aan de Kouterstraat 
zijn naam. Zo blijft hij voor onze 
jeugd een bron van inspiratie om 
uit te blinken en te volharden. 

Proficiat!

N-VA Herent werkt voort!
De zomer komt eraan en het gevoel van vakantie wordt sterker. Uw N-VA-mensen blijven 
werken aan een mooier en beter Herent. De geplande bouwwerken voor de nieuwe sporthal/
gymhal aan de Kouterstraat en de nieuwe lokalen aan de Warotzaal vragen veel extra in-
spanningen, en het dagdagelijkse onderhoudswerk moet natuurlijk ook gebeuren.

De onderhandelingen met een aannemer 
voor de bouw van de nieuwe lokalen aan de 
Warot zijn gestart. Deze lokalen zijn bestemd 
voor de speelpleinwerking en Herentse ver-
enigingen.

Energiezuinig bouwen
Voor de sporthal/gymhal ontvingen we 
verschillende offertes. Uit deze ontwerpen 
zal de definitieve keuze gemaakt worden. 
Het Steunpunt Duurzaam Bouwen staat de 
gemeente bij met advies over energiezuinig 
bouwen voor dit project. Met de juiste tech-
nieken kunnen we het energieverbruik 

beperken en de energiekosten drukken. De 
sport- en gymhal gaat open in het sportsei-
zoen 2020-2021.

Deze grote investeringen vragen veel ge-
meentelijk budget. Schepen van Financiën  
Katleen D’Haese blijft nauwkeurig toezien op 
de Herentse centen.

Ondertussen stijgt de verkiezingskoorts… 
Veel inwoners vragen naar onze kandidaten 
en ons programma voor de volgende zes 
jaren. Op 11 juli stellen wij onze verkiezings-
lijst voor, samen met de krachtlijnen van ons 
programma.

Marc Debusschere

Nieuwe  
sporthal en  

Warotlokalen

Meer weten over 
N-VA Herent?

 herent@n-va.be
 www.n-va.be/herent
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Geslaagde bloemenactie 
voor Moederdag
Op dinsdag 8 mei deelde N-VA Herent bloemen 
uit aan de zonnigste mama’s die alle dagen ons 
hart verwarmen!

Bart Michiels nieuw OCMW-raadslid (p. 2) Nieuw: subsidie voor schoolzwemmen (p. 3)
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Madame confituur

1 310 euro voor 
Ganspoel vzw
N-VA-bestuurslid Veerle Van Craeyevelt smeet zich met veel 
enthousiasme op de Warmste Week-actie en startte een grote 
confituuroperatie. Ze maakte meer dan 800 potjes, met  
bijzondere smaken zoals rabarber-framboos-Hoegaarden 
Rosée of Campari Orange-gelei. Op diverse plaatsen in  
Herent brachten onze bestuursleden de potjes aan de man. 
Ook vele vrijwilligers hielpen mee. De winst was bestemd 
voor Centrum Ganspoel vzw, dat ondersteuning biedt aan 
mensen met een visuele of meervoudige beperking. Het 
eindresultaat van deze actie: 1 310 euro! Wij zijn jam- en 
gelei-etend Herent heel dankbaar voor de gulle bijdragen!

Bart Michiels nieuw 
OCMW-raadslid
Sinds kort zetelt Bart Michiels uit Veltem als OCMW-raadslid 
voor de N-VA. Hij volgde er Marc Debusschere op, die  
verhuisde naar de gemeenteraad. Bart is al jaren actief  
bestuurslid bij de N-VA en heeft een grote interesse voor 
natuur en milieu. Hij is imker met eigen korven, maakt deel 
uit van de Herentse milieuadviesraad en is een groot honden-
liefhebber. 

Succes met je nieuwe opdracht, Bart!

Digitale akten  
burgerlijke stand zorgen 
voor efficiënter bestuur 
Vanaf 1 januari 2019 worden nieuwe akten van de burgerlijke 
stand enkel nog digitaal gemaakt. Dat betekent meteen het 
begin van het einde voor de papieren registers. Er wordt één 
nationale databank opgebouwd, waarbij het Rijksregister en 
de burgerlijke stand worden samengevoegd. De oude papieren 
akten worden stap voor stap gedigitaliseerd. Daartoe koopt 
het bestuur een softwarepakket, zodat we zo snel mogelijk 
mee zijn.

“Dankzij deze digitalisering 
is er minder papierverbruik, 
is er minder fysieke opslag-
ruimte nodig en zetten we 
weeral een stap vooruit voor 
een efficiëntere dienstverle-
ning”, zegt schepen van ICT 
Katleen D’Haese.

Katleen D’Haese,  
schepen van ICT

Veerle Van Craeyevelt,
bestuurslid
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Dansaccent ontvangt subsidie voor  
energiebesparende maatregelen 
Dansvereniging Dansaccent gebruikt lokalen gelegen aan  
De Wildeman. Dit was het vroegere zwembad van Herent.  
Ondertussen werden er vele werken uitgevoerd aan het gebouw.  
Voor de renovatie van het dak van de kleine danszaal krijgt  
Dansaccent een subsidie van 10 000 euro. De betere isolatie zorgt  
voor een lager energieverbruik en dus lagere stookkosten.

Inrichting speelterrein Warot
De gemeente kocht in 2017 een groot terrein van meer dan 40 are,  
gelegen aan de Warotzaal, een school en de toekomstige lokalen voor  
de gemeentelijke speelpleinwerking. Afgelopen zomer werd het al  
in gebruik genomen door de speelpleinen. Dit jaar kan het terrein 
worden ingericht. Het bestuur deed hiervoor een beroep op Goodplanet, 
de speelpleinwerking en de buurt. Op het terrein komen een vuurplek, 
speelheuvels, struiken en een opbergpaviljoen. De brug over de  
Hogebeek wordt ook aangepast. Hopelijk kan de aanleg starten in  
september 2018. De werken worden gesubsidieerd met 18 000 euro.

Nieuw: subsidie voor 
schoolzwemmen
Een eigen zwembad in Herent, het blijft voorlopig 
nog een droom. We vinden het zeker nodig dat 
elke inwoner leert zwemmen, want dat is nuttig 
en ook gezond. Onze Herentse scholen bieden 
zwemlessen aan en moeten hiervoor vaak geld 
bijpassen. Om alle Herentse scholen te ondersteu-
nen, geven we daarom vanaf schooljaar 2018-2019 
een subsidie per leerling. “Daarmee kunnen 
scholen een extra zwemleerkracht inzetten”, zegt 
gemeenteraadslid Stijn Van Meerbeeck. “Zo kan 
men nog beter inspelen op het zwemniveau van 
de leerlingen en gaat de kwaliteit van de lessen er 
verder op vooruit.”

Stijn Van Meerbeeck,  
gemeenteraadslid

Elektronisch personeels-
dossier ook bij de  

gemeente
Met de komst van een externe Human 

Resources-manager in mei 2017 zetten 
we belangrijke stappen naar een moderne 
personeelsorganisatie. De functione-
rings- en evaluatiegesprekken nemen 

een nieuwe start, het organogram wordt 
doorgelicht en de functieprofielen worden 

aangepast en aangevuld met competenties. 
Om de administratie van ongeveer 130 
personeelsdossiers te verlichten, kopen we 
een digitaal personeelsbeheerssysteem 

aan. Zo wordt het bijhouden van de 
dagelijkse veranderingen efficiënter  

en komt er tijd vrij voor informatie-
verstrekking, vorming en selectie.

Met een digitaal  
personeelsbeheers- 
systeem verlichten  
we de administratie van 
de personeelsdossiers.

Jong N-VA Herent-Kortenberg
Als jongeren uit Herent en Kortenberg hebben wij onze schouders gezet onder een nieuwe 
jongerenafdeling van de N-VA. Om een jeugdwerking als deze op te starten hebben we 
een groep geëngageerde jongeren nodig die hun gemeente nog willen verbeteren. Wil jij 
ons team versterken en woon je in Herent of Kortenberg? Neem dan contact met ons op 
via onze Facebookpagina.

Samen voor een sterker Herent en Kortenberg!Mika Marcelis, Jong N-VA Herent



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


