
Als schepen in Herent tracht Maarten 
Forceville een voorzichtig financieel be-
leid te voeren, echter met de nodige

moed om te investeren, met het oog 
op korte en lange termijn. Zo werd bin-
nen zijn bevoegdheden geld vrijgemaakt 
voor nieuwe scoutslokalen in Veltem-
Beisem, wordt een Trage Wegen-net-
werk ontwikkeld en wordt er ingetekend 
op de burgemeestersconvenant om een 

duurzamer Herent te creëren. Het is im-
mers de verantwoordelijkheid van poli-
tici om aan onze kinderen en kleinkin-
deren minstens een even goede wereld 
door te geven. Er staan ons de komende 
jaren nog grote uitdagingen te wachten, 
en het is juist dan belangrijk dat u kan 
rekenen op een partij met bestuurser-
varing op alle niveaus. Naast het vinden 
van een job wordt het in deze regio voor 

jongeren steeds meer een uitdaging om 
een betaalbare woonst en kinderopvang 
te vinden. Hier zal Maarten zich voor in-
zetten…voor een sterker Herent. 

Maarten Forceville is graag uw He-
rentse kandidaat voor de komende ver-
kiezingen! U vindt hem terug op plaats 9 
voor het Vlaams Parlement.

STERKER HERENT, STERKER VLAANDEREN
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Jeugd en mobiliteit: 
werk aan de winkel!  

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 
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Ten diensten staan van de burger, sociale 
ontmoetingen stimuleren, een dorp laten 
‘leven’… Daarom koos het OCMW-bestuur 
bij de opmaak van het meerjarenplan in 
2013 resoluut voor de oprichting van een 
lokaal dienstencentrum. 

Enkele maanden geleden dienden wij een 
aanvraag in bij het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid tot oprichting van zulk lokaal 
dienstencentrum. We kregen snel groen 

licht, binnenkort is ons lokaal diensten-
centrum dus een feit.  Het kreeg de naam 
“d’Ontmoeting”. Het woord zegt het zelf, 
we willen een ontmoetingsplaats zijn voor 
alle inwoners, een plaats waar men men-
sen kan ontmoeten, los van achtergrond, 
leeftijd, capaciteiten, financiële toestand, 
gezondheidstoestand… 

“d’Ontmoeting” is gelegen op de oude 
OCMW-site, langs de Mechelsesteenweg in 

Herent. Hier zullen de meeste activiteiten 
plaatsvinden. Toch gaan we ook op verplaat-
sing. We plannen op termijn ook activiteiten 
in Winksele, Delle, Veltem en Beisem. Zo 
komen we ook de mensen van onze deel-
gemeenten tegemoet. 

Liesbeth Van Hemelrijck, voorzitter OCMW 
en schepen van Welzijn 

Staf Hendrickx, OCMW-raadslid

d’Ontmoeting

CD&V is de enige partij met een sterke 
nationale én lokale verankering. Omdat we 
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we 
samen aan het Vlaanderen waarin we graag 
willen leven.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan 
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan 
we tot de actie over en werken we samen 
op verschillende beleidsniveaus. Door de 
zaken samen aan te pakken, samen creatief 
te zijn en samen te ondernemen blijken we 
tot grote daden in staat: projecten en rea-
lisaties waar we allemaal goed gezind van 
worden, tot voordeel van iedereen. 

Eenzelfde redenering volgen wij om het 
beleidsniveau te bepalen. Als een gemeente 
een zorg ter harte neemt moet de regering 
dit niet in haar plaats doen. Maar de overheid 
verdeelt de beschikbare middelen opdat een 
duurzaam sociaal-economisch beleid onze 
welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor 
de toekomst veilig kan stellen. En dit met 
sociaal rechtvaardige, genereuze en betaal-
bare voorzieningen voor iedereen die daar 
nood aan heeft. Ook in onze gemeente vind 
je daar voorbeelden van.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Zaterdag 17 mei van 17 tot 22u,
CD&V-barbecue en wijndegustatie
Waar: Zaal De Oude Tijd 
Mechelsesteenweg aan het station van 
Herent
 
Vrijdag 23 mei van 21u tot ....
Slotevent met Peter Van Rompuy
Waar: Zaal Den Ouden Tijd/Café Den Travoo
Mechelsesteenweg aan het station van 
Herent
Start: 19:00
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Onze beleidsploeg moet zeer omzichtig te werk 
gaan met de gemeentelijke financiën. Dat is de 
rode draad voor deze bestuursperiode. Tegelij-
kertijd moeten we ook ruimte vinden om te blij-
ven investeren om niet hopeloos achter te raken.  
Als schepen van sport ben ik dan ook tevreden 
dat we die combinatie kunnen realiseren op een 
domein waar het nodig is : de sportinfrastruc-
tuur en meer bepaald de voetbalterreinen in Vel-
tem en Herent.  
Mede dank zij de subsidie die we hiervoor van 
Vlaanderen krijgen, kunnen we zowel in Veltem 
als in Herent een kunstgrasveld aanleggen. Dit 
stelt ons in eerste instantie in staat een antwoord 
te bieden aan huidige overbezetting en de te ver-
wachten toename van vooral jeugdspelers in 
beide locaties. Daarnaast bouwen we ook een 
zekerheid in voor het geval we, in de toekomst, 
niet meer zouden kunnen beschikken over vel-
den die we als gemeente niet in eigendom heb-
ben maar waar wel in competitieverband wordt 
gespeeld. Bovendien kunnen de kunstgrasvel-
den tijdens de schoolvakanties ook gebruikt 
worden voor de speelpleinwerking. De moge-
lijkheid tot multifunctioneel gebruik is inderdaad 
een bijkomende troef.

Philippe Scheys, schepen van Sport

Herent zet in op voetbal

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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STERKER VLAANDEREN, 
STERKER HERENT

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Door in te tekenen op de burgemeesters-
convenant creëren we een duurzamer 
Herent.

Enkele maanden geleden dienden wij een 
aanvraag in bij het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid tot oprichting van een 
lokaal dienstencentrum. 

Mede dankzij de subsidie van Vlaanderen, 
kunnen we op de voetbalterreinen in Vel-
tem en Herent een kunstgrasveld aanleg-
gen.

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 C
D

&
V-

D
ir

ec
t, 

W
et

st
ra

at
 8

9 
- 

10
40

 B
ru

ss
el

 F
ax

: 0
2-

23
8 

38
 6

0 
- 

e-
m

ai
l: 

di
re

ct
@

cd
en

v.
be

 


