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Huis-aan-huisophaling roze zak
Sinds 2016 kunnen inwoners van onze gemeente gebruikmaken van een
roze zak. Daarin kunnen ze naar eigen keuze de zachte plastics apart
inzamelen: plastieken verpakkingen, botervlootjes, zakjes, potjes …
Tot nu toe moest u de roze zak zelf naar het containerpark brengen, wat
voor sommige inwoners niet haalbaar bleek. Daar komt vanaf 1 januari
verandering in.

Music for
Life-confituur
Ook dit najaar doet N-VA Herent
mee aan de grote inzamelactie
van Music for Life.
De vorige jaren verkochten we
met veel succes mezenbollen.
Dit jaar verkopen we op diverse
evenementen in Herent zelfgemaakte confituur.

Wie de roze zak gebruikt, spaart heel wat
volume uit in de grijze bak. De roze zak
kost slechts 25 cent per stuk, waardoor
de besparing snel duidelijk wordt op uw
Diftar-rekening.
In een aantal gemeenten loopt momenteel
ook een proefproject met de paarse zak,
waarbij de blauwe pmd-zak en de roze
zak worden samengevoegd. Helaas kan de
gemeente die zak pas invoeren vanaf 2019.
In afwachting is de roze zak een goed
alternatief.

Vaste ophaalmomenten

Ecowerf stelde op vraag van een aantal
gemeenten voor een extra ophaling in te
lassen voor de roze zak. Er komen vaste
ophaalmomenten, waardoor de inwoners
niet meer zelf naar het containerpark
moeten rijden en iedereen dus gebruik
kan maken van de roze zak.
De ophaling is wel een extra uitgave voor
de gemeente. Omdat Ecowerf niet alles in
één ronde gedaan krijgt, zal er in Herent
met twee verschillende ophaalkalenders
gewerkt worden.

Plant een boom
Begin mei werd de zeer oude
Hemelboom op de Mechelsesteenweg geveld, nadat er
onverwacht een grote tak afbrak.
Op de kale plek op de hoek met
de Oud-Strijdersstraat komt er nu
een nieuwe boom.

Na afweging van de voor- en nadelen
besloot het gemeentebestuur om de roze
zak vanaf 1 januari 2018 in Herent te laten
ophalen door Ecowerf. De ophaling zal
om de zes weken gebeuren. De gemeente
betaalt hiervoor jaarlijks 2,24 euro per

N-VA herent

inwoner aan Ecowerf.
Dit is een extra service voor al onze inwoners, die met behulp van de roze zak hun
Diftar-rekening kunnen verlagen.
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Openbare laadpalen voor elektrische
auto’s in Herent
Eandis plaatst dit najaar de eerste laadpalen voor elektrische auto’s in Herent. Eén
laadpaal wordt geïnstalleerd aan cultuurhuis de Wildeman, aan de kant van de Wilselsesteenweg. De tweede laadpaal komt aan de sporthal Ivo Van Damme in Veltem. De
kosten voor de laadpalen en de plaatsing ervan zijn ten laste van Eandis. De gemeente
zorgt voor signalisatieborden en wegmarkeringen.

Slimmer aankopen via Vlaamse
overheid
Voor de aankoop van een vrachtwagen met kiepbak voor de reinigingsdienst deed het gemeentebestuur een beroep op een leveringscontract afgesloten door de Vlaamse overheid.
Dat biedt heel wat voordelen: we
gebruiken hun kennis voor deze
technisch complexe aankoop,
de administratieve procedure is
veel eenvoudiger en sneller en de
aankoopprijs is gunstiger door
de groepsaankoop.

Taalpunt
Nederlands
in de bib
Herent telt heel wat inwoners met
een andere moedertaal, pas aangekomen of al langer in Vlaanderen.Voor
een goede integratie is kennis van
het Nederlands noodzakelijk.
In de bibliotheek van Herent vindt u op de
verdieping een groot aanbod aan materialen
om de Nederlandse taal aan te leren en de
kennis ervan te verdiepen.
Er staan een aantal taalleermethoden, op
verschillende niveaus, vanuit verschillende
moedertalen en in verschillende vormen. U
vindt er ook fictieboeken in eenvoudige taal,
luisterboeken, Nederlands gesproken films
en eenvoudige informatieve boeken.
Hebt u zelf contact met nieuwkomers?
Vertel hen over Taalpunt of breng hen mee
naar de bib.

Sinds september komt u deze
slimme aankoop tegen op de
Herentse wegen.

Wijk-werkers in Herent
Ook in Herent zijn er werkzoekenden en leefloners die nog
niet klaar zijn voor een voltijdse job en een opstap nodig hebben naar een werktraject.
Daarom start vanaf 1 januari 2018 de Wijk-werking. Dat is de opvolger van
het huidige Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA).
Herent gaat hiervoor samenwerken met de intergemeentelijke vereniging
IGO, die zal zorgen voor de coördinatie, begeleiding en kwaliteitsbewaking.
Zo kunnen we maximaal kansen creëren voor Herentenaren in deze situatie.
Iedereen zal een beroep kunnen doen op een Wijk-werker, die wordt betaald
met een wijk-werkcheque.
Het gaat dan voornamelijk over kleine
klusjes, oppas aan huis of een boodschappendienst voor bejaarden.
In het najaar volgt meer informatie
over de praktische uitwerking van dit
systeem.

Lut Rampelbergh, gemeenteraadslid
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Extra inkomsten dankzij brandweer
Na maandenlang overleg tussen schepen van Financiën Katleen D’Haese en de brandweer Hulpverleningszone Oost komt het secretariaat van de zone eindelijk naar Herent. Het secretariaat komt in een van de bedrijfsruimten bovenop De Kouter. Het neemt zo’n 300 m² in, met een huurcontract van tien jaar. Dit betekent een
jaarlijkse extra ontvangst van 60 000 euro.
Katleen D’Haese, schepen van Financiën

Secundair onderwijs in
Herent? Even afwachten ...
In de pers verschenen een aantal hoeraberichten als
zou er binnenkort een secundaire school starten in
Herent. Al in de jaren 70 waren er hierover gesprekken, toen nog met de Zusters van Vorselaar.
Nu lijkt er schot in de zaak te komen, doordat er steeds meer
12-jarigen niet terechtkunnen in Leuven in de school van hun
eerste, tweede en soms ook derde keuze. Toch is er géén plaatstekort in het secundair onderwijs in Leuven, wel is er plaats tekort
in sommige scholen.
In de berichtgeving spreekt men enkel over de eerste graad (eerste
en tweede middelbaar). De vraag rijst of men de Herentse kinderen dan de garantie kan geven dat zij voor het derde jaar en verder
in de school van hun voorkeur in Leuven terechtkunnen.

N-VA Herent pleit ervoor eerst deze garanties te verzekeren,
alvorens onze schoolkinderen een oplossing aan te bieden die
achteraf nare gevolgen kan hebben.

1815-1830
Herent verfraaien

Ondergrondse
glascontainers
Her en der in onze gemeente staan de bekende glasbollen voor
de inzameling van wit en gekleurd glas. Door de slijtage van de
bollen en helaas ook soms door het zwerfvuil errond, geven die
een wat vuile indruk. Samen met Ecowerf besliste het gemeentebestuur daarom om een aantal glascontainers ondergronds te
brengen. Een eerste project zijn de glasbollen aan de Rijweg, aan
de kant van het Dellepark. De kostprijs wordt voor 75 procent
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De Nederlanden
1815-1830, wat nu,
200 jaar later?
Op zaterdag 28 oktober is er in GC Den Bussel in Keerbergen een discussiebijeenkomst over de Noord-Zuid
Nederlandse samenwerking, met daaraan toegevoegd
een Waalse en een Vlaamse toekomstvisie. Sprekers van
dienst zijn Axel Buyse, Jules Gheude en Rik Van Cauwelaert. Het geheel wordt begeleid door prof. em. Luc
De Vos. Ontvangst vanaf 19 uur, start om 19.45 uur. De
toegang is gratis.

Meer info en inschrijving via

www.denederlanden2015-2030.be
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