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Herent
kan nóg beter

CD&V Herent duidde Philippe
Scheys aan als lijsttrekker en
kandidaat-burgemeester.
"We hebben de voorbije jaren bewezen
dat CD&V een plaats heeft in Herent",
zegt Scheys na zijn aanduiding als
lijsttrekker voor de lokale verkiezingen
in 2018. "De reorganisatie van het
OCMW, schuldenafbouw, extra buitenspeelruimte, nieuwe sportinfrastructuur, aandacht voor voetgangers en
fietsers,... het zijn allemaal thema's
waar CD&V het initiatief nam of de
realisatie mogelijk maakte. En we zijn er
nog niet. We kunnen nóg beter!"
In 2018 wil Philippe naar de kiezer
stappen met een ploeg die een mix is
van nieuw, jong talent en ervaren
medestanders. "Politieke vernieuwing
is belangrijk, ook in een lokaal bestuur.
We kiezen dan ook graag voor jonge
mensen. In combinatie met de ervaring
van anderen zijn hun frisse ideeën goud
waard", aldus Philippe Scheys.

Zwerfkattenbeleid werpt vruchten af
DifTar op maat van jonge gezinnen
CD&V wil ambitieuzer sociaal beleid

CD&V Herent wil secundair onderwijs dicht bij huis

Binnenkort secundair
onderwijs in Veltem?
Capaciteitsproblemen in Leuven
doen scholengroepen uitkijken
naar mogelijkheden in de Leuvense
rand. De ontwikkeling van een
nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan
voor Veltem-Centrum maakt een
secundaire school mogelijk.
In de gemeente Herent volgen meer dan
1800 kinderen kleuter of lager onderwijs.
Maar voor secundair onderwijs moeten
deze kinderen naar Leuven of andere
gemeenten gaan.
CD&V Herent is overtuigd van de meerwaarde van een secundaire school in onze
gemeente. "Toen mijn kinderen met de
bus of fiets naar Leuven moesten, wilde ik
al een veiligere oplossing zoeken. Hoe
korter de afstand die jonge weggebruikers

moeten afleggen, hoe minder risico",
vertelt Philippe Scheys, schepen van
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.
Philippe Scheys had de voorbije maanden
contacten met de scholengemeenschap
voor katholiek secundair onderwijs in
Leuven. "Concreet zien we twee mogelijkheden: het klooster van de Zusters
Annonciaden ombouwen of de nodige
ruimte voor een nieuwbouw binnen de
Vitalac-site voorzien."
Het volledige RUP wordt met alle
betrokkenen uitgewerkt. "Er komt een
klankbordgroep met gemeenteraadsleden en de Herentse adviesraden.
Daarnaast plannen we inspraakmomenten voor elke inwoner van ons dorp", besluit
CD&V-schepen Philippe Scheys.

CD&V Herent voorziet enkel de
mogelijkheid voor onderwijs in
het RUP. De feitelijke ontwikkeling en financiering van een
secundaire school is nadien voor
de scholengroep die besluit op de
mogelijkheid in te gaan.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Philippe Scheys aan de Vitalac-site, één van de mogelijke locaties voor een secundaire school.

DifTar op babymaat

GEEN KAT IN EEN ZAK:
ZWERFKATTENBELEID WERKT

De sterilisatie- en castractiecampagne voor zwerfkatten loopt drie jaar. Tijd
voor een stand van zaken met CD&V-gemeenteraadslid Debra De Greef, die
het Herents zwerfkattenbeleid op poten zette.
Vroeger werden zwerfkatten in onze gemeente gevangen en niet teruggezet. Geen
efficiënte methode: nieuwe zwerfkatten
nemen de plaats in van het gevangen dier.
Sinds 2014 kunnen inwoners zwerfkatten
melden bij de gemeente, waarna iemand ter
plaatse komt vaststellen of het effectief om
een zwerfkat gaat. Zwerfkatten zijn katten
die reeds een geruime tijd buiten leven en
verwilderd zijn. Menselijk contact zijn ze
absoluut niet gewoon.
Zwerfkatten zorgen voor overlast en dragen
vaak ook dodelijke ziektes mee die ze
overdragen op huiskatten. Belangrijk: een
kat zonder thuis, maar die zichtbaar gevoed
en verzorgd wordt, is geen zwerfkat.
"Nadat de zwerfkat gevangen is, wordt ze
overgebracht naar de dierenarts die de kat
eerst zal testen op ziektes", legt Debra De
Greef uit. "Indien de zwerfkat niet ziek is,
wordt ze gecastreerd of gesteriliseerd waarna ze met een knipje in het oor opnieuw
wordt vrijgelaten in haar habitat. Zo hebben
we op drie jaar tijd 151 zwerfkatten gesteriliseerd en gecastreerd."
Dierenartsen Inge Decuypere en Aino Billiet
uit Veltem en het Dierenartsen Centrum DnA

uit Herent stellen dat het project een succes
is. "De gesteriliseerde zwerfkatten blijven in
hun territorium, waardoor we de populatie
onder controle krijgen. Het initiële doel van
de campagne hebben we alvast bereikt, elke
verderzetting levert extra winst op voor onze
gemeente."

"Op drie jaar tijd
steriliseerden en
castreerden we 151
zwerfkatten. Een succes."
"Ook het asiel in Tildonk merkt dat het aantal
kittens dat wordt binnengebracht vanuit
Herent opmerkelijk daalt in vergelijking met
andere gemeentes waar dergelijk project
niet loopt", zegt Rob Lückerath van het
Dierenartsen Centrum DnA. Tot slot benadrukken de dierenartsen dat ook huiskatten
gesteriliseerd en gecastreerd moeten
worden.

Het afvalbeleid volgens gedifferentieerde
tarieven zorgt bij gezinnen met pamperdragende kinderen voor hogere rekeningen. Op vraag van gemeenteraadslid AnKatrien Sodermans kunnen ouders hun
geboortepremie nu ook als tegoed op hun
DifTar-rekening laten storten. "Net als bij
de cash-optie gaat het om een bedrag van
100 euro," legt An-Katrien Sodermans uit.
"De andere keuzes ter waarde van 125
euro, zoals herbruikbare luiers, tegoedbonnen van de wereldwinkel of cultuurcheques in De Wildeman, zijn natuurlijk
ook nog steeds geldig."

Tsjeefkes spelen buiten
(Verkiezings)beloftes maken schuld. De
voorbije jaren zorgde CD&V Herent voor
verschillende nieuwe speelpleintjes en
werden bestaande pleinen opgefrist. In
2017 opent een nieuw speelplein aan de
Henkelsite en in 2018 volgt een nieuw
pleintje aan het Warotveld. Om al dat
speelgeweld bekend te maken lanceerden
we een interactieve kaart waarop je de
speelpleinen makkelijk kan terug vinden.
Dus... naar buiten en spelen maar!

Zelf een zwerfkat gespot?
Contacteer de gemeente op 016/85.30.20
of via milieu@herent.be.
Meer informatie vind je op herent.be/
zwerfkatten-melden-voor-sterilisatie.
Je kan de interactieve kaart raadplegen op
www.herent.be/speelterreinengemeente.

CD&V Herent
op vakantie

Dat Herent een degelijk sociaal beleid
moet voeren, daar zijn we het allemaal
over eens. Maar hoe doen we dat?
CD&V Herent zet alvast de lijnen uit
voor een sterker sociaal beleid.
Voor CD&V is het eenvoudig: elke inwoner van
Herent met nood aan ondersteuning moet
die krijgen. Inwijkeling, vluchteling of hier
geboren: via kwaliteitsvolle dienstverlening
en met voldoende personeel willen we elke
Herentaar kunnen helpen wanneer nodig.
Jonge gezinnen wil CD&V onder meer via
inkomensgerelateerde kinderopvang ondersteunen. "We moeten kinderopvang in eigen

beheer blijven aanbieden én zelfs verder
uitbreiden", voegt Liesbeth Van Hemelrijck,
OCMW-voozitter en Schepen van Welzijn toe.
Ook de dienst gezinszorg bij ouderen is
belangrijk en moet versterkt worden. "Via
gezinshelpers blijven we immers in contact
met deze kwetsbare groep", zegt Liesbeth.
Wonen is voor CD&V Herent een basisrecht.
Noodhuisvesting moet dan ook een kerntaak
blijven van het OCMW en een centrale dienst
die elke Herentenaar begeleidt naar een
geschikte woning is nodig.
• Lees meer over onze visie op lokaal
sociaal beleid op herent.cdenv.be.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale CD&V voorzitter:
hermansodermans@hotmail.com
JONGCD&V Herent:
thijs@jongcdenvherent.be
facebook.com/cdenvherent
Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

VISIETEKST SOCIAAL BELEID ZET
AMBITIES CD&V HERENT OP SCHERP

