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Voorwoord
Beste inwoner van Herent, Veltem, Beisem, Winksele of Delle,
Voor je ligt het verkiezingsprogramma van CD&V Herent voor de bestuursperiode 2019-2024. Dit
programma vormt voor jouw CD&V-afdeling de basis voor het werk in de komende jaren. Hierin hebben
we onze wensen en verlangens, onze kijk op onze gemeente en onze weg vooruit genoteerd.
Ons programma is er niet zomaar gekomen. We trokken op pad en bevroegen tijdens onze huisbezoeken
de inwoners van Veltem, Beisem, Winksele, Delle en Herent. Verschillende verenigingen uit het Herentse
middenveld stuurden ons hun memoranda op en we brachten verschillende avonden door met vrijwilligers
uit verschillende organisaties om samen na te denken over onze gemeente.
Op het resultaat van die oefening zijn we best fier. We trekken resoluut de kaart van de toekomst. We
kijken naar de vele kinderen en jongeren die onze gemeente in de toekomst vorm zullen geven. We kijken
naar vele generaties na ons, die moeten kunnen rekenen op ons als rentmeesters van onze gemeente.
Daarom kiezen we voor een Herent waar je veilig en fijn kan fietsen. We kiezen voor een Herent waar je
voluit kan spelen en sporten. Voor een Herent waar je de kansen krijgt die je verdient. Voor een Herent
waar je warm en betaalbaar kan wonen.
De opdracht die wij voor ons in onze gemeente zien, is heel duidelijk. Wij willen, in verbinding met inwoners,
verenigingen, organisaties en ondernemers, werken aan een samenleving van meer WIJ. Aan een gemeente
met insluiting in plaats van uitsluiting. Met samenwerking in plaats van tegenwerking. Met inspiratie in plaats
van polarisatie.
Dat is de weg die we moeten kiezen. De weg vooruit is de weg die ons brengt tot een gemeente waar
iedereen mee is en niemand achter blijft. Waar aandacht is voor elk van ons. Waar iedere inwoner zich thuis
mag voelen. Waar we fier kunnen zijn op Herent, op Winksele, op Delle, op Veltem en op Beisem.

Philippe Scheys
Lijsttrekker CD&V Herent

Herman Sodermans
Voorzitter CD&V Herent
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Samenleven
Het is veilig en goed samenleven in Herent. Het aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen, misdrijven
tegen de lichamelijke integriteit, en gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners ligt in
Herent (18) beduidend lager dan in vergelijkbare woongemeenten (27) en Vlaanderen (36). 90% van de
Herentaren geeft aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in zijn buurt of in de gemeente. 54% van de
inwoners heeft veel contact met andere buurtbewoners en 85% vindt dat het aangenaam is om in hun buurt
met de mensen te praten.
De Herentenaar staat positief tegenover verschillende culturen: 71% vindt dat de verschillende culturen goed
samenleven in Herent en 78% vindt dat als je mensen uit een andere cultuur beter leert kennen ze best
sympathiek blijken te zijn. 69% van de Herentenaren vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar. 60% van de
inwoners geeft aan over het afgelopen jaar beperkte buurthinder te hebben ondervonden. Het gaat daarbij
hoofdzakelijk om verkeershinder. Op het vlak van milieuhinder ondervindt 62% van de inwoners last van
zwerfvuil en 28% van sluikstorten.

CD&V Herent versterkt de samenhang in buurten. Initiatieven of ideeën die vanuit buurten zelf
komen verdienen aandacht en ondersteuning. Daarom lanceren wij de buurtpremie waarmee wij jaarlijks
projecten in buurten financieel ondersteunen. Deze initiatieven moeten gericht zijn op het algemeen
goed van de hele buurt en kunnen zich afspelen op alle levensdomeinen (sport, mobiliteit, cultuur,…). Elke
buurt kan een projectvoorstel opmaken waarna een jury van vertegenwoordigers van de Herentse
adviesraden de projecten beoordeelt en een bedrag toekent. Op die manier geven we ook meer aandacht
aan buurten die verder van onze dorpskernen zijn gelegen en die zich minder betrokken voelen bij de
gemeente.

CD&V Herent bouwt sociale ontmoetingsplaatsen verder uit. Het is niet voor elke inwoner van
Herent gemakkelijk om een sociaal netwerk uit te bouwen. Via meer publieke ruimtes in alle mogelijke
vormen, geven we elke Herentenaar de kans om zijn buurtbewoners te ontmoeten. Tegelijk zetten we meer
verbindende acties en initiatieven op. Nieuwe inwoners, jonge gezinnen, senioren, alleenstaanden:
iedereen is thuis in Herent.

CD&V Herent ondersteunt buurtwerkingen. In onze gemeente worden heel wat buurtfeesten
georganiseerd en die verdienen een stevige duw in de rug. Dat doen wij door de bestaande forfaitaire
subsidie voor buurtfeesten te hervormen. We verhogen het bedrag en houden rekening met het aantal
inwoners van de betrokken straten. Zo wordt die bijdrage in de praktijk betekenisvol. Daarnaast verbeteren
wij de logistieke ondersteuning door de bestaande uitleendiensten te versterken en het beschikbare
evenementenmateriaal uit te breiden. Verder willen wij investeren in buurthuizen. Wij ondersteunen
plaatsen op buurtniveau waar kleinschalige activiteiten worden georganiseerd, waar vergaderingen kunnen
doorgaan en waar kinderen kunnen spelen.

CD&V Herent ondersteunt de Herentse verenigingen. Wij maken de Herentse verenigingen meer
en beter bekend bij onze inwoners. Zo geven we hen de kans om aanwezig te zijn bij het onthaal van nieuwe
inwoners. Daarnaast blijven we open voor dialoog met het middenveld, om samen na te gaan hoe we onze
verenigingen nog meer kunnen ondersteunen.
CD&V Herent zorgt dat Herent een gastvrije gemeente is en blijft. Vluchtelingen en mensen met
een migratieachtergrond zijn welkom in Herent. We gaan respectvol om met elkaar en met elkaars
cultuur. We blijven het buddyprincipe, dat succesvol wordt toegepast in de vrijwilligerswerking van het
Lokaal Opvang Initiatief, aanmoedigen en ondersteunen. We bevorderen ontmoeting tussen mensen via
de Herentse verenigingen, GC De Wildeman en eigen initiatieven. Het middenveld heeft een belangrijke
rol in het onthalen en ondersteunen van nieuwkomers. We geven hen de kans hier actief aan bij te dragen
en ondersteunen hun initiatieven wanneer ze bijdragen aan een beter samenleven in Herent.
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CD&V Herent plaatst meer banken in Herent. Banken hebben een functie als rustpunt, vooral voor
oudere of minder mobiele mensen, maar het zijn ook plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. In
samenspraak met de Herentse adviesraden, gaan we na waar banken ontbreken of een meerwaarde kunnen
zijn. Op die plaatsen zorgen we voor nieuwe zit- of picknickbanken, aangepast aan de omgeving.

CD&V Herent realiseert een eerste hondenweide. In onze gemeente is er vandaag geen specifieke
plaats waar begeleide honden vrij kunnen loslopen. Naar het voorbeeld van andere gemeenten leggen wij
een eerste losloopzone voor begeleide honden aan.

CD&V Herent geeft veiligheid een belangrijke plaats. De veiligheid van de inwoners is een kerntaak
van onze gemeente. Daarbij verkiezen wij een preventieve aanpak boven een repressieve aanpak. De
wijkagent krijgt een prominente rol in elke buurt en wordt beter bekendgemaakt bij elke inwoner. Verder
willen wij op korte termijn de effecten van het uitdoven van de straatverlichting grondig evalueren. Aan
deze evaluatie moeten voor ons de gepaste gevolgen worden gekoppeld.

CD&V Herent wil strenger toezicht op sluikstorten en sluiklozingen. Wij streven naar propere
buurten. Sluikstorten en sluiklozingen zijn absoluut onaanvaardbaar. Ze brengen niet alleen de openbare
hygiëne in het gedrang, maar leiden vaak ook tot veel frustratie. We willen inzetten op het achterhalen van
de identiteit van sluikstorters en op het voorkomen van dergelijk gedrag via de Gemeentelijke
Administratieve Sancties.

CD&V Herent zet het lokaal mondiaal beleid verder. Als gemeente staan we in verbinding met de
wereld rond ons. Herent blijft een voortrekkersrol spelen in Vlaanderen rond lokaal mondiaal beleid. We
continueren de ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking via gemeentelijke subsidies. We zetten,
onder meer via de vernieuwde overeenkomst met de Herentse Oxfam Wereldwinkel, verder in op
activiteiten en initiatieven om eerlijke handel en solidariteit met het Zuiden te promoten in onze
gemeente. De zusterband met Nimlaha’kok en Nimlasachal in Guatemala blijft behouden en we
ondersteunen de lokale bevolking in hun deelname aan het lokale bestuur.
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Zorg en gezondheid
Herent is een gemeente waarin het goed is om leven en dat zowel voor jong als oud. Met een
kinderopvangcapaciteit van 59% scoort onze gemeente beduidend beter dan vergelijkbare woongemeenten
(48%) en Vlaanderen (42%). Bovendien vindt 68% van de Herentenaren dat er voldoende aanbod aan
kinderopvang is in Herent, terwijl 59% ook tevreden is over de kinderopvang. Verder is 84% van de inwoners
tevreden over de gezondheidsvoorzieningen in onze gemeente en 70% over de ouderenvoorzieningen. Herent
telt 130 plaatsen per 1.000 65-plussers in de residentiële ouderenzorg wat veel meer is dan vergelijkbare
woongemeenten (72) en Vlaanderen (76). Ook op het vlak van mantel- en thuiszorg scoren we goed met 84
gerechtigden per 1.000 65-plussers.

CD&V Herent vindt betaalbare en toegankelijke kinderopvang belangrijk. Jonge ouders hebben
het vaak moeilijk om werk en gezin te combineren. Kinderopvang biedt een oplossing, maar is vaak duur.
Om kinderen ontwikkelingskansen te geven en om ouders kansen te geven op hun persoonlijke carrière,
zetten we in het verleden al in op betaalbare kinderopvangplaatsen. Ook in de toekomst zetten we verder
in op betaalbare kinderopvang voor wie het nodig heeft en wanneer het nodig is. We zorgen ervoor dat
de kinderopvang bekend is bij en toegankelijk is voor elke doelgroep. Daartoe zetten we in op extra
vorming rond armoede en diversiteit voor aanbieders van kinderopvang in onze gemeente.

CD&V Herent geeft de wijkwerking een centrale plaats in het zorgbeleid. De
vermaatschappelijking van de zorg betekent dat zorgbehoevenden zo veel mogelijk in en door de
vertrouwde omgeving zorg kunnen krijgen. Informele en formele zorg, waaronder occasionele burenhulpen
en dagopvang, gaan daarbij hand in hand en moeten elkaar tot op het lokale niveau versterken. Via het
Lokaal Sociaal Beleid ondersteunen wij mantelzorgers en stimuleren wij initiatieven die hen helpen. We
moedigen, in het bijzonder bij jongeren, vrijwilligerswerk aan. Zorginstellingen zoals Oostrem, Open
Therapeuticum Leuven of het Zavelhuis willen wij ondersteunen waar en wanneer dit wenselijk is. Dit
doen we via gepaste subsidies of door het verlenen van fiscale vrijstellingen.

CD&V Herent maakt van Herent een Gezonde Gemeente. Herent neemt al enkele jaren deel aan
het project Gezonde Gemeente van het Vlaams Instituut Gezond Leven. We zetten deze samenwerking
verder en bekijken samen welke acties we kunnen nemen om Herent nog gezonder te maken. Via
buurtzorgregisseurs werken we met lokale gezondheidsprojecten aan de fysieke en mentale gezondheid
voor de zorgvragers en zorgverleners. We versterken de deskundigheid van de sociale dienst om naast
financiële en materiële noden ook meer aandacht te hebben voor preventieve gezondheidsondersteuning.
Als gemeente organiseren we infosessies en vormingen rond gezond leven en ziektepreventie in lokale
wijkcentra of ondersteunen we Herentse verenigingen wanneer zij specifieke vormingen willen opzetten.

CD&V Herent wil nieuwe woonvormen volop ondersteunen. Nieuwe woonvormen, zoals
kangoeroewonen en zorgwonen, laten families toe om langer en kwalitatiever bij elkaar te zijn. Juridisch en
fiscaal moeten nog heel wat vraagstukken worden opgelost. Wij willen daarbij een voortrekkersrol
vervullen. Daarom stellen we, naar analogie met andere gemeenten, een Beleidsplan Woningdelen op
waarbij we nagaan hoe en op welke manier we initiatieven zoals co-wonen, cohousing of woongroepen
kunnen ondersteunen. Om woningen aan te passen aan de zorgnood bij (inwonende) ouderen, voorzien we
een bijkomende ondersteuningssubsidie bovenop de Vlaamse Aanpassingspremie, zoals die er nu al is
voor de Aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.
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Armoede en sociaal beleid
Onze gemeente is een vrij welvarende gemeente, maar ook in Herent is er armoede. Het gemiddeld inkomen
van een Herentenaar (23.722 euro) is hoger dan in vergelijkbare woongemeenten (22.305 euro) en
Vlaanderen (18.970 euro). Slechts 5% van de inwoners behoort tot een huishouden met
betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te
betalen. Toch moeten we er ons bewust van zijn dat er ook in onze gemeente mensen wonen die het niet
makkelijk hebben. Het aantal kinderen dat geboren wordt in een gezin met een hoog armoederisico is op
dertien jaar tijd sterk toegenomen (kansarmoede-index van 1,3 in 2003, over 2,6 in 2012, naar 5,8% in 2017).
Het aantal alleenstaande ouders, een groep die het doorgaans moeilijker heeft om overeind te blijven, neemt
eveneens toe.

CD&V Herent zet de huidige OCMW-werking verder. Het OCMW kantelt in in de gemeente. We
trekken binnen het bestuur de nodige middelen uit om de sociale doelstellingen van het OCMW te
waarborgen. We zien de integratie als een opportuniteit om het gemeentelijk beleid nog meer af te
stemmen op de meest kwetsbaren. Daarom zetten we het mandaat van de schepen van welzijn, die
voorzitter wordt van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, verder met voldoende middelen en
personeel. Op die manier maken we duidelijk dat armoedebestrijding een prioriteit is en blijft in onze
gemeente.

CD&V Herent geeft elk kind een eerlijke kans. Het Huis van het Kind, dat ouders helpt, ondersteunt
en erkent in de opvoeding van hun kinderen, moet een sleutelrol krijgen. Wij gaan voor een sterk Huis van
het Kind, samen met alle organisaties of verenigingen die werken rond kinderen of gezinnen. Het aanstellen
van een coördinator maakt van het Huis van het Kind een basisvoorziening in onze gemeente. Om ouders
laagdrempelig te ondersteunen, creëren we warme Speelplekken waar ouders samen met hun baby, peuter
of jonge kleuter terechtkunnen. Terwijl de kinderen leren spelen en b(r)abbelen met nieuwe
speelkameraadjes, kunnen ouders hun ervaringen delen met andere ouders of even tot rust komen. We
voorzien tijdens deze momenten een Welzijnsonthaal, zodat ouders met vragen meteen kunnen worden
geholpen. Zo zorgen we ervoor dat ook wie het moeilijk heeft ondersteuning krijgt en aansluiting vindt bij
onze samenleving.

CD&V Herent maakt werk van een Welzijnsonthaal. De sociale dienstverlening in onze gemeente
kan nog toegankelijker. Daarom rollen we een Welzijnsonthaal uit, een geïntegreerd breed onthaal dat
zich ontwikkelt als een flexibele vorm van dienstverlening. Die dienstverlening speelt zich niet noodzakelijk
af op een vaste fysieke locatie, maar ook op verplaatsing, in wijken of op evenementen. We organiseren
in de toekomst zo een Welzijnsonthaal in het sociaal restaurant De Pollepel of in de Sociale Hub in de SintLaurentiuskerk in Veltem. Het Welzijnsonthaal is een hulpaanbod op zich. We verhogen de toegankelijkheid
door de krachten te bundelen zodat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren (ouderen, zieken,
personen met een handicap, personen in armoede), snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg vinden
naar hulp. Een toegankelijk onthaal is bekend en bijgevolg snel herkenbaar, zichtbaar en pro-actief voor de
burger. We verzamelen alle informatie voor hulpbehoevenden in een duidelijke gids.

CD&V Herent wil een Sociale Hub in Veltem. In Veltem wordt een Sociale Hub ontwikkeld, waar
verschillende sociale diensten onderdak krijgen. Zo is er ruimte voor de Voedselbank en voor een lokale
uitbreiding van D’Akkozje. We voorzien in de Sociale Hub lokale antennes van de belangrijkste sociale
diensten. Daarnaast is er in de Sociale Hub een vast moment voor een Welzijnsonthaal en een kleine
vergader- en workshopruimte voor sociale ontmoetingen of kleinschalige cursussen.
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Mobiliteit
Herent heeft een uitgebreid mobiliteitsnetwerk. De auto en de klassieke fiets blijven de meest voorkomende
vervoermiddelen bij de Herentse gezinnen: 94% van de inwoners beschikt in zijn gezin over minstens één
wagen, 14% over minstens één moto of bromfiets, 87% over minstens één fiets en al 18% over minstens één
elektrische fiets. Vooral dit laatste is een recente en opmerkelijke tendens. Verder vindt bijna 80% van de
inwoners dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt, wat 15% meer is dan in de rest van Vlaanderen.
Het belangrijkste aandachtspunt is veiligheid: 53% van onze inwoners vindt dat het voor kinderen niet veilig is
om zich te verplaatsen in de gemeente. Ook de fiets verdient bijzondere aandacht: 29% van de Herentenaren
vindt het niet veilig om te fietsen in Herent, 43% vindt dat er onvoldoende fietspaden zijn en 34% vindt dat ze
niet in goede staat zijn. Nochtans is de fiets voor 18% van de bevolking het belangrijkste vervoermiddel om
zich te verplaatsen van de woning naar het werk of de school.

CD&V Herent stemt vervoermiddelen op elkaar af in Mobipunten. Mobiliteit is geen of-of, maar
een en-en verhaal. Voor korte afstanden ga je in principe te voet of neem je de fiets. Middellang kies je dan
de bus en voor lange trajecten neem je de trein of auto. Om die vervoermiddelen op elkaar af te stemmen,
richten we aan de twee Herentse stations Mobipunten in. Op die plaatsen ontmoeten verschillende
mobiliteitsfuncties elkaar. Deze punten zijn voor iedereen toegankelijk. We voorzien er een uitgebreide en
overdekte fietsenstalling en lockers waar fietsers hun fietsspullen in kwijt kunnen. Daarnaast is er een
uitgebreid busaanbod en breiden we er het aanbod deelauto’s uit. Op elke Mobipunt is minstens één
laadpaal voor elektrische wagens en elektrische fietsen aanwezig, net als een herstelkit en fietspomp.

CD&V Herent werkt aan circulatieplannen met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid. We
maken werk van krachtige circulatieplannen in alle dorpskernen. Verkeersstromen kan je niet zomaar
verleggen, maar je kan gedrag en verkeer wel sturen. In samenspraak met inwoners, scholen, handelaars en
verenigingen werken we nieuwe circulatieplannen uit en evalueren we de bestaande. De leefbaarheid
van de dorpskernen en de veiligheid van zwakke weggebruikers staan daarbij voorop.
CD&V Herent bindt de strijd aan met sluipverkeer. Onze straten worden nog te vaak gebruikt als
sluipverkeerroutes tussen de steenwegen. De kilometerheffing op specifieke Vlaamse gewestwegen, zoals
de N2 van Leuven naar Brussel, maakt dit een bijkomend en belangrijk aandachtspunt. Binnen de nieuwe
circulatieplannen krijgt de strijd tegen sluipverkeer een belangrijke plaats. Gerichte controles stimuleren
het naleven van de snelheidsbeperkingen. Via nieuwe technologieën, zoals nummerplaat-herkenning, gaan
we sluipverkeer tegen. Zwaar vrachtverkeer houden we buiten onze dorpskernen, tenzij dit verkeer lokaal
bestemd is.

CD&V Herent wil veiliger verkeer in schoolomgevingen. Tijdens het begin en einde van de
schooldag is er vaak druk en gevaarlijk verkeer. Nochtans zijn er mogelijkheden om dit veiliger te laten
verlopen. Het buurtwegennetwerk is een belangrijk middel, net als parkeergelegenheid op wandelafstand
van de scholen. Om die bekender te maken, bieden we schoolroutekaarten aan, met de veiligste fiets- en
wandelwegen naar school. In overleg met de scholen, ouderraden en buurten zoeken wij naar de meest
aangewezen en veilige oplossingen. Om de veiligheid van jonge fietsers te garanderen, ondertekenen we
het Charter Werfverkeer en weren we zwaar werfverkeer uit de schoolomgevingen tijdens de start- en
einduren van een schooldag. Om kinderen en jongeren met een veilige fiets in het verkeer te brengen,
organiseren we gratis fietscontroles in de Herentse scholen.
CD&V Herent houdt rekening met elke voetganger. We hebben meer aandacht voor voetgangers,
in het bijzonder voor minder mobiele personen en mensen met een kinderwagen. Een toegankelijke en
veilige weginfrastructuur is belangrijk voor hen. We zorgen dat de voetpaden goed onderhouden zijn en
scheiden fietsers en voetgangers waar mogelijk. Voetpaden moeten altijd vrij blijven, verlichtingspalen
en elektriciteitskasten worden zorgvuldig geplaatst, parkeren op het voetpad wordt niet getolereerd en bij
(wegen)werken wordt voorzien in duidelijke alternatieven.
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CD&V Herent gaat voor veilige en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Een geschikte
fietsinfrastructuur is van groot belang. De fiets krijgt een duidelijke en belangrijke plaats in het
straatbeeld. Omwille van de duidelijke meerwaarde op het vlak van verkeersveiligheid geven we de
voorkeur aan afgescheiden fietspaden. Indien dit niet mogelijk is, zorgen we voor een duidelijke aanduiding
van het fietspad en maken het voldoende breed of kiezen we voor fietsstraten. We onderhouden de
bestaande fietsinfrastructuur en voorzien een strooiplan voor fietspaden zodat ze het ganse jaar door
goed berijdbaar zijn. We voorzien ‘ondersteunende’ fietsinfrastructuur zoals de aanwezigheid van
elektrische oplaadpunten, strategisch geplaatste herstelkits en fietspompen. We zorgen voor een
kwaliteitsvolle fietsverbinding op cruciale punten, zoals de verbinding met Gasthuisberg.

CD&V Herent werkt een fietsparkeerplan uit. We voorzien een voldoende en gedifferentieerd
aanbod van veilige fietsstal- en parkeerplaatsen, waar ook e-bikes, bakfietsen, ... terechtkunnen. In de
buurt van scholen, sportinfrastructuur of culturele centra voorzien we voldoende (overdekte)
fietsenstallingen. In nieuwe projecten hebben we oog voor voldoende ruimte voor fietsen, we creëren
buurtparkings waar er vraag is, we voorzien op strategische plaatsen fietskluizen waar fietsen veilig gestald
kunnen worden, ... Bij evenementen voorzien we voldoende tijdelijke fietsenstallingen.

CD&V Herent zet via gemeentelijke fietssubsidies meer mensen op de fiets. Fietssubsidies
hebben in andere gemeentes hun nut al veelvuldig bewezen. Ook in Herent willen we door een kleine
ondersteuning meer mensen op de fiets krijgen. We stimuleren het dragen van fietshelmen bij kinderen
via een tussenkomst in de aankoop ervan. Ouderen ondersteunen we dan weer in de aankoop van een
aangepaste fiets: ook wanneer het fysiek wat moeilijker gaat blijft de fiets een goed alternatief.

CD&V Herent ondersteunt de Minder Mobielen Centrale. Het aanbod van de Minder Mobiele
Centrale, waarbij vrijwilligers mensen met verplaatsingsmoeilijkheden vervoeren, is nog te weinig bekend.
We zetten in op de bekendheid van de Minder Mobiele Centrale bij potentiële gebruikers en vrijwilligers.
We ondersteunen de vrijwilligers van de Minder Mobiele Centrale via het Sociaal Huis van de gemeente.

CD&V Herent zorgt voor degelijk busvervoer in heel Herent. Om de mobiliteit voor verdere
verplaatsingen te vergroten, actualiseren we het openbaarvervoerplan. Vanuit een inventaris met “blinde
vlekken” formuleren we concrete vragen aan De Lijn. Bij nieuwe haltes of wegenwerken aan haltes maken
we haltes toegankelijker voor minder mobiele mensen, bijvoorbeeld met verhoogde en drempelvrije
perrons. We overleggen met De Lijn rond het reservatiesysteem voor rolstoelgebruikers.
CD&V Herent wil een versterking van het treinaanbod. We volgen de ontwikkeling en uitvoering
van het Gewestelijk ExpressNet op de voet op. Onze gemeente wordt, met twee stations met rechtstreekse
verbindingen tussen Brussel en Leuven, goed bediend. We zorgen ervoor dat het spooraanbod behouden
blijft en zelfs verder wordt versterkt, in het bijzonder ’s morgens en ’s avonds, en in het weekend. Om
verplaatsingen met de trein te stimuleren, bekijken we met de NMBS of aan Herentse inwoners een korting
op een trajectabonnement Herent-Leuven kan worden aangeboden.
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Wonen en woonomgeving
Volgens de Gemeentemonitor is 91% van onze inwoners tevreden over zijn woning, 83% is tevreden over de
buurt en 76% is tevreden over onze gemeente. Bijna 90% van de Herentenaren woont graag in Herent, Veltem,
Beisem, Winksele of Delle. Ongeveer 80% geeft aan geen verhuisplannen te hebben voor de komende vijf
jaar.
Ook op het vlak van huisvuilvoorzieningen scoort de gemeente goed met een tevredenheidsscore van 87%.
Hetzelfde geldt voor de netheid van straten en voetpaden in de buurt: 74% van de Herentenaren vindt dat die
over het algemeen netjes zijn. In onze gemeente is er ook een ruim aanbod aan sociale woningen. Maar, de
prijzen van bouwgronden en woongelegenheden blijven (te) hoog.

CD&V Herent bewaakt het evenwicht tussen woonnoden en open ruimte. Onze gemeente is,
dankzij haar gunstige ligging, bijzonder populair bij jongeren, gezinnen en senioren. In de ontwikkeling van
onze gemeente houden we daar rekening mee. Niets heeft zo’n grote impact op een gemeente als de
mensen die er wonen en hun noden. Wij stellen hiervoor een beleidsvisie Ruimte in Herent 2030 op die
de basis vormt voor het uittekenen van toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Deze
beleidsvisie wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen. We houden bij het opstellen ervan rekening
met de wensen van oude en nieuwe inwoners. De jongste jaren werd ingezet op verdichting in bepaalde
delen van onze gemeente. Dit blijven we doen, om zo onze open ruimte te bewaken en waar mogelijk zelfs
uit te breiden.
CD&V Herent legt het karakter van de dorpskernen vast in het beleid. De eigenheid en het
karakter van de verschillende dorpskernen moet behouden blijven. We scheppen duidelijkheid via een
gedragen bouwverordening, die zo nauw mogelijk de woondichtheid of hoogte vastlegt. Op die manier
zorgen we dat de bouw van nieuwe woningen en appartementen volgens striktere regels verloopt.

CD&V Herent zet verder in op betaalbare huisvesting. Dat doen we op verschillende manieren. We
blijven inzetten op sociale woningen binnen nieuwe verkavelingen, en op betaalbare woningen voor jonge
Herentenaren. We onderzoeken de mogelijkheid om een vrijstelling van de gemeentelijke opcentiemen
op de onroerende voorheffing toe te kennen voor een periode van 10 jaar aan Herentenaren die in onze
gemeente zijn opgegroeid en die hier een eerste eigen woning kopen. Daarnaast ondersteunen we
woningdelen door de stedenbouwkundige voorschriften die dat nu belemmeren bij te sturen. Verder
promoten we de formule van het sociaal verhuurkantoor bij verhuurders.

CD&V Herent wil iedereen in een kwaliteitsvolle woning. Er is meer aandacht voor wonen in onze
gemeente nodig. Het valt niet op, maar ook in Herent leven mensen in dak- en thuisloosheid. Zij moeten
kunnen rekenen op kwaliteitsvolle noodopvang in onze doorgangswoningen. De Lokale
Opvanginitiatieven (LOI) voor vluchtelingen of onze serviceflats voor ouderen moeten voldoen aan de
hoogste kwaliteitsnormen.

CD&V Herent creëert karaktervolle, groene en verkeersveilige straten. Het straatbeeld in Herent
verschilt van wijk tot wijk en vaak zelfs van straat tot straat. Ook bij de aanleg van nieuwe straten worden
vaak andere materialen gebruikt en andere weginrichtingen gerealiseerd. Steeds opnieuw moet je als
weggebruiker je plaats zoeken op de weg. Deze situatie zorgt niet alleen voor onduidelijke verkeerssituaties,
het geeft Herent ook minder karakter. Herentse modelstraten moeten als voorbeelden worden gebruikt
bij de aanleg van nieuwe of de heraanleg van bestaande straten. Die aanpak zal niet alleen de
verkeersveiligheid verbeteren, maar ook de woonomgeving opwaarderen en onze gemeente meer
uitstraling geven. Verder moet er ook aandacht zijn voor gezelligheid, bijvoorbeeld door kerstverlichting
op te hangen in alle wijken tijdens de kerstperiode, door onze groendienst regelmatiger in groenonderhoud
te laten voorzien en door buurtinitiatieven in dit kader te ondersteunen.
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Sport, cultuur en vrije tijd
In Herent kan jong en oud volop spelen en sporten. 83% van de Herentenaren doet aan sport: 60% doet dit
minstens wekelijks, 23% minstens maandelijks. Daarmee is onze gemeente actiever dan de rest van Vlaanderen
(75%). 59% van de inwoners is tevreden over de sportvoorzieningen in onze gemeente. In Herent zijn 61
sportclubs actief, of 3 clubs per 1.000 inwoners. Die clubs moeten we koesteren en ondersteunen, onder
meer met bijkomende infrastructuur.
Herentaren hebben ook een hart voor cultuur: 48% van de inwoners heeft het afgelopen jaar één of meerdere
culturele evenementen bijgewoond in onze gemeente, 71% heeft dat gedaan in een andere gemeente. 69%
van de Herentenaren is tevreden over de culturele voorzieningen in Herent. Ook de bibliotheek speelt een
belangrijke rol in onze gemeente: 25% van de bevolking maakt gebruik van de bibliotheek en maar liefst 52%
van onze -15-jarigen gaat daarheen. In vergelijkbare woongemeenten liggen die cijfers opmerkelijk lager met
respectievelijk 19% en 36%.

CD&V Herent breidt de sportinfrastructuur op eigen grondgebied uit. Herent heeft nood aan
nieuwe en aangepaste sportinfrastructuur. De voorziene bouw van de nieuwe sporthal wordt uitgevoerd.
We kijken ook naar andere mogelijkheden om onze sportinfrastructuur uit te breiden, waarbij we zoeken
naar externe partners. De bestaande infrastructuur blijven we onderhouden en vernieuwen wanneer
nodig. We zetten daarbij extra in op kleinere sporten en hebben blijvende aandacht voor infrastructuur
voor G-sporten: sporten en bewegen voor personen met een handicap. Wij behouden de ruimte voor een
eigen zwembad in onze gemeente. Wanneer het kan binnen de beschikbare middelen, gaan we voluit voor
een eigen zwembad. We passen echter voor een nieuwe schuldenberg om dit project te realiseren.

CD&V Herent creëert extra ruimte voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur bevorderen de sociale
cohesie, stimuleren het eigen talent en zijn belangrijk in de ontwikkeling van elke mens. Redenen genoeg
om als gemeente volop de kaart van cultuur te trekken. We creëren een nieuwe Cultuurzaal op de
Warotsite (Winksele), waar Herentse kunst- en cultuurverenigingen terechtkunnen voor hun activiteiten.
We streven ernaar om ook in onze eigen gemeente deeltijds kunstonderwijs te organiseren.
CD&V Herent zet in op speellandschappen als ontmoetingsplaatsen. Om kinderen en jongeren
voldoende buitenspeelruimte te geven, blijven we speelterreinen in elke buurt realiseren. Daarbij voorzien
we in speeltoestellen voor kinderen met een beperking. Op grotere ruimtes plaatsen we
speellandschappen, waar gewerkt wordt met duurzame materialen en in harmonie met de omgeving, zoals
we voor het eerst deden op de Henkelsite. Dit worden ontmoetingsplaatsen tussen generaties, met plaats
voor ouders en ouderen. We ontwikkelen de speelbossen zodat kinderen ook in Herentse bossen kunnen
ravotten. Met al deze speelplekken kan elk Herents kind op 600m van zijn ouderlijk huis buiten spelen.
CD&V Herent ondersteunt opvang en speelpleinwerking. Er is nood aan kwaliteitsvolle na- en
buitenschoolse opvang. Als aanbieder via IGO en Speelpleinwerking zetten we hier verder op in. We
verhogen de capaciteit door Herentse verenigingen die in de vakantieperiode kampen aanbieden te
ondersteunen. We zetten gemeentelijke infrastructuur in om deze vakantie-initiatieven te huisvesten. We
organiseren kennismakingsmomenten om het aanbod in de kijker te zetten.
CD&V Herent maakt van de jeugdbeweging een ontmoetingsplaats. We moedigen
jeugdbewegingen aan om hun infrastructuur toegankelijk te maken voor en af te stemmen op de buurt.
Om dat te ondersteunen, geven wij, bovenop de gewone subsidies, een bijzondere investeringssubsidie
van max. 100.000 euro aan jeugdbewegingen die hun accommodatie openstellen voor omwonenden en
verenigingen in de buurt. Drie vierde van die bijzondere investeringssubsidie moet dan worden benut voor
het openstellen van bijvoorbeeld de lokalen (aanpassings- en verbeteringswerkzaamheden, toegankelijkheid
voor personen met een beperking, …) of de terreinen (aanleg speellandschap, extra hekwerk, nieuwe
publiekstoegang, …). Het overige vierde van die bijzondere investeringssubsidie mag de jeugdbeweging vrij
benutten voor de eigen werking.
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Natuur, milieu en energie
De Herentenaar is tevreden over het gemeentelijk beleid inzake natuur, milieu en energie. Zo vindt 75% van
de inwoners dat er voldoende groen is in de buurt en is 75% tevreden over het zicht op groen vanuit de
woning. Op een aantal vlakken kan het natuurlijk altijd beter en willen wij ook beter doen. Zo is ‘slechts’ 60%
van de inwoners tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente, terwijl 82% van de
Herentenaren tijdens het afgelopen jaar een bos, park of groenzone heeft bezocht in Herent. Ook op het vlak
van energiebesparende voorzieningen in onze woningen kunnen we nog altijd heel wat stappen vooruitzetten:
‘slechts’ 63% van de inwoners heeft een energiezuinige ketel, 17% heeft zonnepanelen en 7% heeft een
zonneboiler.

CD&V Herent wil lokaal groen behouden en versterken. In een gemeente waar de open en groene
ruimte onder druk staat, zorgen we voor groene longen in de centra van de deelgemeenten. Terreinen
zoals het Wildemanspark en de Stille Tuin in Herent, het Bachterveld en de tuin aan de Sint-Laurentiuskerk
in Veltem, en de tuin rond de kerk in Winksele, worden ingericht als volwaardige parken.

CD&V Herent heeft aandacht voor de natuur in de open ruimte. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Open Ruimte is de leidraad voor een goed onderbouwde gemeentelijke aanpak van het behoud en de
instandhouding van onze open ruimte. In dit kader brengen wij de betrokken partners samen om een groene
verbinding van de waardevolle Herentse natuurgebieden Kastanjebos en Molenbeekvallei te realiseren. In
overleg met het middenveld stellen we bijkomende trage wegen in het buitengebied open voor
wandelaars. Ook een meer gedifferentieerd bermbeheer is voor ons een prioriteit, waarbij de aandacht
voor veiligheid samen gaat met natuurbeheer en de impact hiervan op de natuurwaarden.

CD&V Herent brengt de eigen natuur onder de aandacht. Om de natuur in onze gemeente beter
onder de aandacht te brengen, voegen we de Herentse natuurgebieden als trefpunten toe aan de
gemeentelijke kaart met buurtspeelpleinen en zorgen we voor vlotte en duidelijke toegangswegen. We
realiseren de twee speelbossen die voorzien zijn in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Mollekensberg en in het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scouts Veltem-Beisem. We sensibiliseren en ondersteunen particulieren en
landbouwers bij het ondersteunen van onze Herentse koesterburen. Zo kunnen we het overleven van de
baardvleermuis, het geel walstro, de huiszwaluw, de ijsvogel, de kamsalamander, de moerasvaren, de patrijs
en de sleedoornpage garanderen.

CD&V Herent streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Vanuit het christendemocratisch
perspectief geven we ook als gemeente het rentmeesterschap blijvend aandacht. Door bewust en duurzaam
om te gaan met onze planeet, stellen we haar veilig voor volgende generaties. Als gemeente willen we zelf
zo klimaatneutraal mogelijk werken. We engageren ons om de energie-efficiëntie en het gebruik van
duurzame energiebronnen op ons grondgebied te verhogen. Via periodieke energie-audits detecteren we
energieverslinders en gaan we na of de gemeente haar doelstellingen in voldoende mate bereikt. Bij
nieuwbouw of renovatie van gemeentepatrimonium gaan we voor bijna-energieneutrale gebouwen. We
zetten zoveel mogelijk in op hernieuwbare energie. Ook bij de aankoop van materiaal voor de
gemeentediensten kiezen we voor de minst belastende energiebron. We gaan over tot de installatie van
zonnepanelen op onze openbare gebouwen.
CD&V Herent stimuleert duurzaamheid bij haar inwoners. We sensibiliseren en stimuleren onze
inwoners om zelf ook energiezuinig te leven. We voorzien een bijkomende premie voor een warmtepomp,
bovenop de premie van de netbeheerder. We breiden de gratis energiescans uit voor elke Herentenaar en
ondersteunen via Woonwijzer onze inwoners met verbouwplannen om hun woning energiezuiniger te
maken. We moedigen appartementseigenaars aan om te investeren in de installatie van zonnepanelen op
appartementsdaken. Een eerste project op de Henkelsite bewijst dat het kan.
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Land- en tuinbouw
Gezond eten en gezond koken kende een echte hype. Meer en meer mensen willen bewuster weten wat ze
eten en proberen dingen uit. Nieuwe niches en lokale voedselstrategieën komen op en pleiten voor (ultra-)
korte ketens: van gemeenschapslandbouw (‘community supported agriculture’ of ‘CSA’) en zelfplukboerderijen
tot stadslandbouw, kleinschalige bio-landbouw, voedselteams en digitale directe verkoopplatformen. Ook in
Herent is de directe verkoop aanwezig. We hebben verschillende fruit- en groentebedrijven, veehouders,
aardappeltelers, melkveehouders, imkers, … bij wie je rechtstreeks kan kopen.

CD&V Herent geeft landbouw een belangrijke plaats. De land- en tuinbouw is een belangrijke
economische sector binnen onze gemeente. Als gemeente kiezen we voor het model van de familiale
landbouw. Zulke bedrijven zijn in handen van gezinnen die over hun eigen werkkapitaal beschikken en zelf
keuzes maken en beslissingen nemen over wat er op hun bedrijf gebeurt. Daarom voeren wij een beleid dat
garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven. Dit
beleid biedt de mogelijkheid voor bedrijven om zelf te bepalen in welke richting ze willen ontwikkelen en
differentiëren binnen de wettelijke voorschriften. In ons vergunningverlening en plannen geven wij
rechtszekerheid aan land- en tuinbouwbedrijven.

CD&V Herent ondersteunt de verbreding binnen landbouw. Binnen de land- en tuinbouwsector
zijn er tal van verbredingsactiviteiten: ‘gele’ (korte keten, hoevetoerisme, zelfpluk, activiteiten, groene zorg,
...), ‘groene’ (agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer, hergebruik van afvalstoffen, ...), ‘rode’
(energieproductie, grondstoffen voor biobrandstoffen, biogasproductie, ...) en ‘blauwe’ (beheer van
overstromingsgebieden, oeverzones, ...). Wij sensibiliseren de medegebruikers van het agrarisch gebied en
ondersteunen verbreding in al haar vormen. We zorgen voor een duidelijk vergunningenkader voor
verbredingsactiviteiten op land- en tuinbouwbedrijven.

CD&V Herent promoot de korte keten en maakt lokale land- en tuinbouw bekender. Als
gemeente hebben wij een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol in de verbreding van de landen tuinbouw en in de imago-ondersteuning. We zijn trots op lokaal geproduceerde producten en blijven
daarom deel uitmaken van Straffe Streek. Wij werken aan een correcte beeldvorming van de land- en
tuinbouw via de uitgave van nieuwe en toegankelijke brochures over de Herentse land- en tuinbouw. Om
kinderen en jongeren kennis te laten maken met onze land- en tuinbouw werken we een
Landbouwleerpad uit, met infoborden langs Herentse landbouwbedrijven en specifieke educatieve
brochures voor de Herentse scholen.

CD&V ondersteunt de land- en tuinbouw in haar rol als natuurbeheerder. Land- en tuinbouw
vormen waardevolle partners in het natuurbehoud in onze gemeente (groene verbreding). In
landbouwgebieden is er ruimte voor biodiversiteit met de landbouwer als (mede)beheerder. Landbouwers
zijn bewakers van het landschap en moeten daarvoor een adequate vergoeding krijgen. Met een aangepast
subsidiereglement stimuleren we de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, hagen,
houtkanten, poelen, … De vele holle wegen zijn een belangrijke natuurwaarde voor Herent. We zetten onze
land- en tuinbouwers aan om hun aangrenzende akkers met een grasstrook als beschermmaatregel tegen
de inspoelende nutriënten te voorzien. Deze gesubsidieerde beschermmaatregelen bestaan en kunnen
aangewend worden.
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Onderwijs en vorming
Herent heeft goede onderwijsvoorzieningen maar moet nog ambitieuzer durven zijn. 91% van de
Herentenaren vindt dat er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs in Herent en 88% van de
inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen in onze gemeente.

CD&V Herent gaat voor een secundaire school in Veltem. Elke dag gaan Herentse jongeren op weg
naar hun secundaire school. De secundaire scholen in Leuven zoeken naar kansen om hun onderwijs uit te
breiden. Tegelijk blijven in onze gemeente de geboortes toenemen. Een secundaire school, minstens een
eerste graad, op eigen grondgebied is belangrijk voor onze gemeente. Dit past in de hervorming van het
secundair onderwijs, waar de brede eerste graad los komt van de volgende graden. Via samenwerking
binnen de onderwijskoepels is elke leerling zeker van een plaats na de eerste graad. De opmaak van een
nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Veltem geeft de kans zo’n middenschool te creëren. Een kans die we
met twee handen willen grijpen.

CD&V Herent zet in op ‘brede scholen’. In een brede school staat een brede ontwikkeling van elke
leerling centraal. Om dat te doen wordt een breed netwerk opgezet tussen organisaties uit verschillende
sectoren, die samen het leren en leven van kinderen en jongeren kunnen vormgeven en ondersteunen. Wij
ondersteunen scholen bij het omschakelen naar brede scholen. We doen een aanbod om in begeleiding
van een externe partner de nodige veranderprocessen op te zetten. Daarnaast stemmen we het
subsidiereglement voor na- en buitenschoolse activiteiten af op het concept van de brede school.

CD&V Herent maakt van scholen ontmoetingsplaatsen. We moedigen scholen aan om hun
infrastructuur toegankelijk te maken voor en af te stemmen op de buurt. Om dat te ondersteunen, geven
wij, naar analogie met wat geldt voor de jeugdbewegingen, een bijzondere investeringssubsidie van max.
100.000 euro aan scholen die hun accommodatie openstellen voor de buurt. Drie vierde van die bijzondere
investeringssubsidie moet dan worden benut voor het openstellen van bijvoorbeeld de turnzaal
(aanpassings- en verbeteringswerkzaamheden, toegankelijkheid voor personen met een beperking, …) of de
speelplaats (extra hekwerk, nieuwe publiekstoegang, …) of voor de creatie van een nieuw speellandschap
op het domein van de school. Het overige vierde van die bijzondere investeringssubsidie mag de school vrij
benutten voor de eigen werking.
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Ondernemen en werken
Herent heeft een actieve bevolking. Er worden meer ondernemingen opgericht (11%) en minder
ondernemingen stopgezet (4%) dan in vergelijkbare woongemeenten (respectievelijk 10% en 9%) en
Vlaanderen (respectievelijk 10% en 6%). Daarnaast ligt de werkzaamheidsgraad (77%) beduidend hoger en de
werkloosheidsgraad (5%) beduidend lager dan in Vlaanderen (respectievelijk 72% en 8%). Verder vindt 66% van
de Herentenaren dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagdagelijkse boodschappen, maar is slechts
44% van de inwoners tevreden over de shopping- en winkelvoorzieningen in de gemeente. Een ruimer aanbod
van restaurants en eetcafés alsook uitgaansgelegenheden zou worden geapprecieerd.

CD&V Herent ontwikkelt een tweesporenbeleid ter ondersteuning van de lokale middenstand.
Wij maken de bestaande Herentse ondernemers beter bekend bij de bevolking. We nodigen hen uit om
deel te nemen aan gemeentelijke aanbestedingen binnen de wettelijke mogelijkheden. Bij wegeniswerken
zorgen we voor een folder over de bereikbaarheid van de handelaars en brengen we een gepaste en
uniforme bewegwijzering aan. Anderzijds ondersteunen wij kleine middenstanders door onze
dorpskernen levendiger te maken. Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode brengen we meer sfeer. Ook in
de deelgemeenten organiseren we markten en braderijen waarbij wij telkens de nodige weerklank,
infrastructuur en begeleiding willen bieden aan onze handelaars.

CD&V Herent zet een actieplan op om nieuwe handelaars aan te trekken. Bestaande
handelspanden staan te lang leeg en worden niet opnieuw ingevuld. We ondersteunen de Herentse
Ondernemersraad en zetten in overleg met hen een actieplan op dat nieuwe handelaars moet aantrekken.
We ondersteunen startende ondernemers binnen de detailhandel in onze gemeente met een
starterspremie. We werken een reglement voor startups en pop-ups uit, dat toelaat om gedurende een
bepaalde (korte) periode een zaak op te starten en een nieuw concept in onze gemeente uit te testen.
CD&V Herent heeft aandacht voor Herentenaren die het moeilijk hebben op de reguliere
arbeidsmarkt. Sommige groepen vinden moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. We begeleiden
deze mensen actief in hun zoektocht naar werk, in samenwerking met andere organisaties. Als gemeente
bieden we mensen met een gebrek aan generieke competenties of met geen of weinig (recente) ervaring,
maar met voldoende leerpotentieel om te kunnen doorstromen, een eerste werkervaring aan via tijdelijke
werkervaringsstatuten. Via deze statuten, waaronder artikel 60, begeleiden we deze mensen binnen 1 à 2
jaar naar het reguliere arbeidsmarktcircuit. Voor jongeren die niet in het reguliere economische circuit
binnenraken voorzien we in brugtrajecten zodat zij een begeleide werkervaring kunnen opdoen. Voor
werkzoekenden met een migratieachtergrond zorgen we voor snelle en duurzame trajecten naar werk
op maat. Dit doen we door het informatieaanbod te versterken, vroege loopbaanoriëntatie, geïntegreerde
trajecten van taalverwerving, …
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Overheid
De Herentenaar is relatief tevreden over zijn gemeentebestuur. 83% van de inwoners voelt zich voldoende
geïnformeerd over de activiteiten in de gemeente, 52% heeft datzelfde gevoel over de beslissingen van de
gemeente. 82% van de Herentenaren is tevreden over de loketvoorzieningen en 67% is dat ook over de digitale
dienstverlening.
Op het vlak van burgerparticipatie kan het beter: slechts 44% van de inwoners vindt dat het gemeentebestuur
voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in onze gemeente te betrekken en 43% vindt
dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners.

CD&V Herent betrekt de inwoners bij het uittekenen van het beleid. De inwoners van Herent,
Veltem, Beisem, Winksele en Delle zijn onze belangrijkste partners. Daarom betrekken wij hen maximaal
wanneer de toekomst van onze gemeente vorm gegeven wordt. We nemen de inbreng van onze inwoners
van bij de start tot het einde van een dossier ernstig en zetten voluit in op ideemomenten,
dialoogmomenten, en informatiemomenten, al naargelang de stappen in een beslissingsproces. In
samenwerking met een externe partner ontwikkelen we een digitaal burgerplatform. Via die weg krijgen
we inzicht over hoe onze inwoners en ondernemers de toekomst van Herent zien. Ze kunnen er
interessante ideeën en reacties posten, waar we in het lokaal beleid mee aan de slag kunnen gaan. Bij
specifieke dossiers, zoals nieuwe mobiliteitsplannen, kunnen we in het platform een specifiek luik voorzien
om onze burgers ook via die weg te bevragen.

CD&V Herent ondersteunt de Herentse adviesraden. Onze adviesraden spelen op dat vlak reeds een
belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat de adviesraden blijvend over de nodige ondersteuning en middelen
beschikken om hun goede werking te verzekeren. Daarnaast trachten we binnen de adviesraden onze
Herentse bevolking zo goed mogelijk te weerspiegelen. We zetten actief in op het betrekken van
moeilijkere doelgroepen, zoals ouderen, minder-mobielen of mensen in een kwetsbare situatie.

CD&V Herent geeft burgers meer inspraak. In de gemeentelijke adviesraden geven wij al onze
inwoners spreekrecht. Het interradenoverleg willen wij een belangrijke faciliterende rol laten vervullen in
de voorbereiding van het gemeentelijk beleid. Ook jongeren willen wij meer betrekken bij de politieke
besluitvorming door de oprichting van een kindergemeenteraad. Op die manier geven we kinderen een
duidelijke stem in onze gemeente.

CD&V Herent gaat in dialoog met haar inwoners. We geloven sterk in een rechtstreekse
communicatie tussen de mandatarissen en de inwoners. De schepenen en gemeenteraadsleden krijgen
daarom de verplichting om op brieven en e-mails van inwoners te reageren binnen de termijn van één
maand. Daarnaast willen we meer en betere communicatie rond gebeurtenissen met impact op de
woonomgeving.
CD&V Herent zet in op moderne communicatiemiddelen. Via het Thuisloket van onze gemeente
kan elke Herentenaar vandaag al de meeste administratieve formaliteiten afhandelen met behulp van een
pc met internetverbinding. Deze digitale dienstverlening breiden wij verder uit en brengen we ook beter
onder de aandacht van onze inwoners. We zetten ook verder in op moderne communicatiekanalen voor
beleidsbeslissingen na een gemeenteraad, maar ook voor de gemeentelijke dienstverlening of voor
informatie rond onze evenementen. Daarnaast werken we actief mee aan de uitbouw van digitale
systemen voor in noodsituaties, zoals B-Alert.
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Financiën en fiscaliteit
De gemeentelijke financiën zijn terug op orde. In 2012 zijn we naar de kiezer getrokken met de belofte dat
CD&V Herent de gemeentelijke financiën terug gezond zou maken. Die belofte hebben wij waargemaakt.
Dankzij een gezond financieel beleid hebben we de voorbije jaren de schuldgraad van onze gemeente
gehalveerd. De financiële schuld per inwoner is in de periode 2012-2015 (laatst beschikbare cijfers in
Bestuurskrachtmonitor 2017) systematisch gedaald van 2.268 euro naar 1.614 euro, een daling van bijna 30%.
Die tendens hebben wij onverminderd voortgezet in de periode 2016-2018, met als resultaat een daling tot
50%.

CD&V Herent verhoogt de belastingen niet. We herhalen onze belofte uit 2012: we verhogen de
gemeentebelastingen niet. De belangrijkste belastingen van onze gemeente – de aanvullende belasting op
de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – zijn de afgelopen
zes jaar ongewijzigd gebleven en dat houden we zo. Ongeveer 65% van de activiteiten van onze gemeente
worden met die belastingen gefinancierd; bij vergelijkbare woongemeenten is dat slechts 50%. Dankzij de
federale tax shift, één van de realisaties van ons federale verkiezingsprogramma, betaalt u ook minder
aanvullende personenbelasting. Die minderontvangsten voor de gemeente hebben wij niet gecompenseerd
en ook in de toekomst zullen we die minderontvangsten niet compenseren.

CD&V Herent wil het accent verschuiven van minder schulden naar meer investeringen. De
voorbije bestuursperiode hebben we vooral ingezet op schuldafbouw. Dat moest en dat is ons ook goed
gelukt. De komende zes jaar moeten we opnieuw investeren in onze gemeente. We willen, zoals je in ons
programma kon lezen, voluit inzetten op een fijne woonomgeving, betere verkeersinfrastructuur, nieuwe
sport-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur, een klimaatneutrale gemeente, levendige buurten, secundair
onderwijs, meer middenstand, betaalbare kinderopvang en ondersteuning van sociale initiatieven. Binnen
een gezond financieel beleid is dat mogelijk met de huidige inkomsten, zonder nieuwe, zware schulden.
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