PROGRAMMA CD&V HERENT:
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14/10/2012

Herent kan méér
Speerpunten:
1) CD&V Herent maakt de financiën terug gezond.
2) CD&V Herent realiseert een gevarieerd en betaalbaar
woonaanbod.
3) CD&V Herent gaat voor een maximale ondersteuning van het
verenigingsleven.
4) CD&V Herent ondersteunt de jonge en oudere gezinnen.
5) CD&V Herent pakt de mobiliteitsproblemen aan.
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Geld in Herent
Een verantwoord financieel beleid in Herent
CD&V Herent zal een duurzaam en consistent financieel beleid voeren waarbij de uitgaven
gebeuren binnen de beschikbare inkomsten. Schulden worden afgebouwd en reserves
worden aangelegd met het oog op de toekomst. Belastingen die te hoge administratieve
kosten met zich meebrengen in verhouding tot hun financiële opbrengst of die geen gelijke
behandeling van elke belastingplichtige waarborgen, zullen worden herzien. Begrotingen
zullen eenvoudig worden voorgesteld en uitgaven zullen helder worden gecommuniceerd.
CD&V Herent zal zoals een goede huisvader omgaan met het geld van de gemeente. De
eerste prioriteit is de financiële toestand van onze gemeente opnieuw gezond maken, gezien
tijdens de voorbije bestuursperiode de gemeentelijke belastingen nooit hoger zijn geweest,
de gemeentelijke schulden een recordhoogte hebben bereikt en de gemeentelijke reserves
zijn opgebruikt.
CD&V Herent staat voor een verantwoord financieel beleid dat:
-

duurzaam en consistent is, zonder veel veranderingen en onzekerheden;
bedrijfsvriendelijk en tewerkstellingsvriendelijk is;
rechtvaardig is: belastingen mogen niet worden omzeild;
efficiënt is: een belasting moet relevant zijn en haar financiële opbrengst moet groter
zijn dan haar administratieve kosten, anders moet de belasting worden afgeschaft;
zuinig is: alle uitgaven worden onderzocht, ook de kleinste;
schulden afbouwt en reserves aanlegt zodat uitzonderlijke kosten zonder
belastingsverhogingen kunnen worden betaald;
een langetermijnvisie hanteert voor de structurele uitgaven;
ongebruikte gemeentelijke eigendommen valoriseert via verkoop of verhuring;
nagaat of samenwerking met andere gemeenten mogelijk is, o.m. met het oog op een
sterkere onderhandelingspositie, en dit om een bredere dienstverlening aan te bieden.

Het besteden van de belastingsgelden wordt in een gemeentelijke begroting voor de
man/vrouw in de straat veel te moeilijk voorgesteld. De mensen weten vaak niet wat in een
begroting wordt weergegeven en welke consequenties de toewijzing van gelden of het
doorvoeren van begrotingswijzigingen betekenen. Er zijn verschillende posten zoals
leningen, investeringen, personeel en schuld. Men heeft ontvangsten en uitgaven, een
reservefonds maar al deze zaken zijn soms moeilijk te begrijpen. Het OCMW krijgt haar geld
van de gemeente via de gemeentelijke bijdrage of dotatie. Mensen verwarren deze termen
omdat alles te saai en log in elkaar steekt. Je moet al specialist zijn om dit alles te begrijpen.
CD&V Herent zal financiën (begroting en rekening) eenvoudiger voorstellen zodat iedereen
er een duidelijk beeld over krijgt. Via de gemeentelijke website zal heldere informatie
worden verstrekt over de gemeentelijke financiën. In het gemeentelijk informatieblad zal de
besteding van de gelden periodiek worden toegelicht.
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CD&V Herent = CD&V Herent-Winksele-Delle-Veltem-Beisem

Pagina 3

Wonen in Herent
Een duurzaam gemeentelijk woonbeleid in Herent
CD&V Herent zal een Herentse woonadviesraad oprichten die de gemeente adviseert en
bijstaat in de ontwikkeling van een gemeentelijk woonbeleid. Alle doelstellingen opgelegd
in het kader van het grond- en pandenbeleid zullen systematisch worden nagestreefd.
Instrumenten zoals een gemeentelijke grondregie zullen een eigen gemeentelijk
woonbeleid mee mogelijk maken.
CD&V Herent zal werk maken van een gemeentelijk woonbeleid. De voorbije jaren werd veel
gebouwd in Herent. In de komende jaren zal verder worden gebouwd aan honderden
wooneenheden. Zowat 90% daarvan is in handen van de private woonmarkt die hoge tot
zeer hoge koop- en huurprijzen hanteert. Deze evolutie maakt dat de koop- en huurprijzen in
Herent stilaan de pan uitswingen. Nu al behoort Herent tot het selecte groepje van
gemeenten van Vlaams-Brabant met de duurste bouwgronden. Vele jongvolwassenen, die
op zoek zijn naar een huurwoning of appartement zijn genoodzaakt om goedkopere oorden
op te zoeken. Dit zorgt logischerwijs voor een uitstroom van Herentenaren.
CD&V Herent wil dat Herentenaren de kans krijgen om in hun eigen gemeente te blijven
wonen. Het gemeentebestuur moet daadkrachtig deze woonevolutie aanpakken. Enkel op
deze manier blijft Herent een dorp van Herentenaren en verandert Herent niet in een voorof slaapstad van Leuven. Een Herentse woonadviesraad moet onderzoeken welke
initiatieven of maatregelen de gemeente kan treffen die moeten leiden tot een beter en
duurzaam woonbeleid. Voor dit belangrijke beleidsdomein is het noodzakelijk dat de
gemeente in permanent overleg treedt met de verschillende actoren zoals de sociale
bouwmaatschappijen, de private woonsector en de organisaties of verenigingen die zich
inspannen voor duurzaam en beter wonen. Via de ontwikkeling van stedenbouwkundige
voorschriften of verordeningen moeten bepaalde woonvormen zoals kangoeroewoningen
(dit zijn woningen waar meerdere generaties samenwonen, maar elk in een eigen
woonruimte), zorgwoningen, meergezinswoningen, gemeenschapswoningen, enz. worden
bevorderd en gestimuleerd, met aandacht voor alle kansengroepen.
CD&V Herent zal zich inzetten voor een rechtvaardig woonbeleid met als basis het grond- en
pandenbeleid. Zo zal CD&V Herent zich inzetten voor de realisatie van de 68 sociale
koopwoningen, zoals opgelegd door de hogere overheid, en zal zij het intergemeentelijk
woonproject Woonwijzer Midden-Brabant voluit ondersteunen.
CD&V Herent wil door middel van de oprichting van een gemeentelijke grondregie zorgen
voor betaalbare kavels. Een “grondregie” is een dienst die de onroerende goederen van de
gemeente beheert volgens industriële en commerciële methodes. Via een verhuur – en
verkoopbeleid van de gemeentelijke onroerende eigendommen, worden financiële middelen
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verworven. Deze middelen worden opnieuw geïnvesteerd in de aankoop van bouwgronden
die vervolgens, gespreid in de tijd, worden verkocht aan betaalbare prijzen onder bepaalde
voorwaarden, b.v. men moet minstens 5 jaar woonachtig zijn in de gemeente.
CD&V Herent wil haar steun verlenen aan initiatieven zoals het Vlaams Woningfonds en de
Woonwinkel, en dit om door middel van sensibilisering goedkoper wonen in onze gemeente
mogelijk te maken.

Mobiliteit in Herent
Een vooruitziend mobiliteitsbeleid gebaseerd op het STOP-principe, met voldoende
inspraak van de bevolking.
CD&V Herent zal een mobiliteitsbeleid voeren gebaseerd op het STOP-principe. De
voetgangersvoorzieningen zullen worden opgewaardeerd in het teken van kinderen,
ouderen en mensen met een fysieke beperking. Wij zullen werk maken van een
fietsactieplan, fietsstraten mogelijk maken en verder investeren in de uitbouw van de
fietsinfrastructuur. Wij zullen de ontplooiing van het GEN-netwerk nauwgezet opvolgen en
mobiliteitshubs uitbouwen ten dienste van reizigers met het openbaar vervoer.
Parkeerproblemen en het sluipverkeer moeten kordaat worden aangepakt. Mobiliteit is
een permanent en evoluerend gebeuren. CD&V Herent zal een Herentse
mobiliteitsplatform installeren dat voorafgaandelijk advies verstrekt aan het
gemeentebestuur over alle Herentse mobiliteitsvraagstukken.
Het wordt steeds drukker in de Herentse straten. CD&V Herent zal een mobiliteitsbeleid
voeren gebaseerd op het STOP-principe (eerst Stappers, daarna respectievelijk Trappers,
Openbaar vervoer en Privaat vervoer).
Ieder van ons is wel eens een voetganger. Voor korte afstanden is stappen vaak de beste
keuze. Voetgangers hebben alle baat bij verkeersveilige infrastructuren. Grote
voetgangersgebieden in de dorpskern zijn een zegen, maar ook de omliggende straten en
woonwijken moeten voetgangers alle mogelijke comfort bieden. CD&V Herent zal prioritair
aandacht besteden aan goed onderhouden trottoirs en veilige oversteekplaatsen. Kinderen,
ouderen en minder mobiele weggebruikers moeten de norm zijn bij de uitbouw van
voetgangersvoorzieningen. Wat goed is voor deze groepen weggebruikers, is
vanzelfsprekend ook goed voor de anderen. CD&V Herent zal de jeugd, de senioren en ook
mensen met een fysieke beperking de kans geven om nieuwe infrastructuurwerken op
voorhand te adviseren via een toegankelijkheidsparagraaf. Dit is een paragraaf die in de
plannen van openbare werken wordt opgenomen. Moeilijke punten zullen worden bewaakt
via de deelname aan knelpuntwandelingen. Bij wegenwerken zullen ‘omleidingen’ voor
voetgangers en fietsers veilig worden ingericht en aangeduid.
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Fietsen is milieuvriendelijk en gezond, en een ideaal vervoersmiddel voor korte en zelfs
middellange afstanden, voor verplaatsingen naar scholen maar ook naar het werk, gezien de
ideale ligging van Herent. CD&V Herent vindt dat er werk moet worden gemaakt van een
Herents fietsactieplan. CD&V Herent zal onder meer focussen op de veiligheid van de
fietsroutes van en naar de scholen. De bestaande routes moeten worden verbeterd en
uitgebreid. Het fietsroutenetwerk zal verder worden uitgerust onder meer met elektrische
fietspalen en overdekte fietsenparkings aan belangrijke bushaltes en aan de
gemeenschapsinfrastructuren. CD&V Herent zal ijveren voor de aanleg van een fietsersbrug
tussen Diependaal en Gasthuisberg.
Steeds meer Herentenaars pendelen met het openbaar vervoer richting Brussel. De
verbinding Herent – Brussel moet worden versterkt. Zeer concreet zal CD&V Herent ervoor
ijveren dat een stopplaats in Herent wordt voorzien in het op til staande GEN-netwerk. Dit
vergroot de mogelijkheden voor de gebruikers en zorgt meteen ook voor minder
verkeersdrukte. Het openbaarvervoerplan zal worden geactualiseerd en blinde vlekken
zullen worden weggewerkt.
De NMBS en De Lijn hebben hun infrastructuur de laatste jaren flink opgewaardeerd in onze
gemeente. CD&V Herent zal hierop verder bouwen door meer aandacht te geven aan het
voortransport naar de stations en de bushaltes. Ook wil CD&V Herent ijveren voor een
rechtstreekse busverbinding van Herent en zijn deelgemeenten naar UZ Gasthuisberg.
Comfortmaatregelen moeten pendelaars aanmoedigen om het openbaar vervoer te
gebruiken. Zo zijn mobiliteitshubs waar je vlot van het ene op het andere vervoermiddel kan
overstappen de toekomst. Openbaar vervoer, fietsenstallingen, parkeerplaatsen (ook voor
carpoolers), autodelen, fietsdelen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen (ook fietsen),
enz. komen samen op één plaats. In vele steden worden de stationsomgevingen op die wijze
uitgerust, maar op termijn moeten ook kleinere mobiliteitshubs worden uitgebouwd op
andere locaties/projecten, bijvoorbeeld rond hoofdbushaltes. CD&V Herent zal onze
gemeente op dit vlak een pioniersrol laten vervullen. Subsidieprogramma’s zullen nauwgezet
worden opgevolgd zodat deze doelstelling kan worden waargemaakt. CD&V Herent gaat niet
akkoord met de huidige situatie van de bushalten in Veltem. CD&V Herent wilt onderzoeken
in samenspraak met alle betrokken partijen wat het beste alternatief is.
Elektrische voertuigen zullen de komende jaren aan een opmars beginnen. Ook CD&V
Herent wilt hierin zijn steentje bijdragen en onderzoeken op welke manier de gemeente dit
milieuvriendelijk vervoer kan promoten.
Het aantal wagens op de openbare weg neemt structureel toe. Dit leidt tot fileleed,
parkeerproblemen en gevaarlijke situaties in onze gemeente. CD&V Herent zal ervoor
ijveren dat beurtelings parkeren zo snel mogelijk wordt afgeschaft teneinde de doorstroming
van het verkeer te garanderen en gevaarlijke situaties voor fietsers te vermijden.
Parkeermogelijkheden zullen duidelijk worden aangeduid via afgelijnde parkeerplaatsen en
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parkeerborden. De norm ‘aantal parkeerplaatsen per nieuwe wooneenheid’ zal worden
verhoogd zodat minder wagens op de openbare weg moeten worden geparkeerd. Het
structureel parkeerprobleem op de Henkelsite zal worden aangepakt in overleg met het
Gewest.
Sluipverkeer zal aanzienlijk worden ontmoedigd door verkeersremmende maatregelen, de
invoering van trage zones en de regeling van verkeerslichten, bv. rode stops.
CD&V pleit voor de realisatie van fietsstraten. In smalle straten zal meer éénrichtingsverkeer
worden ingevoerd zodat auto’s gemakkelijk kunnen parkeren en fietsers vlot kunnen
passeren. Hierbij is inspraak van de bevolking en o.a. de fietsersbond zeer belangrijk.
CD&V Herent zal het Herentse mobiliteitsplan herzien en gaat voor meer en beter
georganiseerde burgerinspraak in mobiliteit. Mobiliteit is een permanent en evoluerend
gebeuren. Wij zullen een Herentse mobiliteitsplatform oprichten dat voorafgaandelijk advies
verstrekt aan het gemeentebestuur over alle Herentse mobiliteitsvraagstukken. In dit
platform moeten zowel de georganiseerde (de betrokken gemeentelijke diensten, de lokale
politie, scholen, bedrijven, sport- en socio-culturele verenigingen,…) als niet-georganiseerde
(individuele geïnteresseerden, deskundigen, …) burgers worden vertegenwoordigd. De
eerste case die aan deze mobiliteitsraad zal worden voorgelegd is de situatie van de Rijweg.

Ruimte in Herent
Meer inspraak van de bevolking in beslissingen over het gebruik van de ruimte in Herent
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) zal worden geëvalueerd. De woonkernen
in het buitengebied moeten leefbaar blijven. Een uitbreiding van het aantal woningen kan
pas na een lokale verkeersleefbaarheids- en waterhuishoudingstudie. Meer inspraak en
betrokkenheid van de bevolking staan hierbij voorop. In de overeenkomst met de
ontwerpers zal worden opgenomen dat zij op min. 1 of 2 publieke momenten hun
ontwerpen voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) toelichten. Een gelijkaardig
infomoment zal worden georganiseerd in het kader van verkavelingsaanvragen. De
bestrijding van wateroverlast is een absolute prioriteit. Bouwprojecten zullen nauw
worden opgevolgd in overleg met de omwonenden zodat een goede levenskwaliteit zowel
tijdens als na de werkzaamheden wordt verzekerd.
Herent moet spaarzaam omgaan met de ruimte. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(GRSP) moet worden geëvalueerd. Waar nodig moet het GRSP worden geactualiseerd en
bijgestuurd. Meer inspraak en betrokkenheid van de bevolking staan hierbij voorop. Een
ander belangrijk punt is dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(GECORO) vlot zijn werk moet kunnen doen en hiervoor voldoende middelen moet krijgen.
Herent is de verzamelnaam voor alle deeldorpen van de fusiegemeente Herent
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CD&V Herent gaat voor meer informatie en inspraak van de bevolking bij de opmaak van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en bij de goedkeuring van verkavelingsaanvragen.
Wat betreft de RUP’s zal in de overeenkomst met de ontwerpers opgenomen worden dat zij
op minimum 1 of 2 publieke momenten hun ontwerpen moeten toelichten. Dit zal onder
meer gebeuren bij de opmaak van het RUP voor het projectgebied Bachterveld. Wat betreft
de verkavelingsaanvragen zal de aanvrager worden verplicht dit te doen bij aanvang van het
openbaar onderzoek. CD&V Herent kiest daar waar mogelijk voor inbreiding, in plaats van
uitbreiding en lintbebouwing.
CD&V Herent zal prioritair aandacht besteden aan maatregelen tegen wateroverlast. Zo zal
een structurele oplossing worden gezocht voor de waterproblemen in o.a. Diependaal en
zullen de waterproblemen in o.a. de Smissestraat en de Kerkweg zonder aarzelen worden
aangepakt.
CD&V Herent zal er bij bouwprojecten nauwlettend over waken dat deze projecten niet
worden gerealiseerd ten koste van de levenskwaliteit van de omwonenden. In het bijzonder
zullen projectontwikkelaars moeten aantonen dat hun projecten niet leiden tot mobiliteitsen afwateringsproblemen.
CD&V Herent zal geluidsoverlast van bouwwerken in woongebied beperken zodat voldoende
rust wordt gegarandeerd voor de Herentenaar.
Bij de inrichting van woonsites zal worden gewaakt over een woon- en leefkwaliteit op
mensenmaat. In de eerste plaats zal er voldoende groen worden gerealiseerd. Daarnaast zal
ook aandacht besteed worden aan speelpleinen.

Sport in Herent
Meer sportfaciliteiten voor de Herentse verenigingen
CD&V Herent gaat voor het aanbieden van meer sportfaciliteiten aan de Herentse
verenigingen. Op een creatieve manier de open ruimtes in de gemeente benutten, binnen
het kader van het ruimtelijk structuurplan, is hierbij een optie.
Door de uitbouw van een degelijke website voor aanbod en reservatie wil CD&V Herent
sport toegankelijker maken voor de Herentenaren.
CD&V Herent is zich bewust van de grote vraag naar meer sportfaciliteiten voor de
verenigingen. De noodzaak van een nieuwe sporthal dringt zich op. Wanneer er financiële
ruimte is, en dus de mogelijkheid bestaat een nieuw sportcomplex te bouwen, is een nieuw
sportcomplex topprioriteit en zal CD&V Herent dit project volledig steunen.
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CD&V Herent is voor het creëren van meer sportruimtes. Er moet creatief worden
omgesprongen met de verschillende open ruimtes die onze gemeente bezit. Uitzoeken of er
nog meer mogelijkheden zijn om sport te beoefenen is dan ook een must.
CD&V Herent staat achter de investering voor kunstgras op voetbalterreinen. Hierdoor
wordt de mogelijkheid geboden de sportterreinen optimaal te benutten. CD&V Herent wil
dan ook alle provinciale subsidies binnen dit kader ten volle benutten door het opstellen van
een degelijk dossier tot aanvraag van subsidie.
De financiële ruimte voor de bouw van een eigen zwembad is er niet, ook niet op lange
termijn. Toch willen we dit project nog een kans geven om dit onder de vorm van een
samenwerkingsverband met de buurgemeenten of de provincie Vlaams-Brabant verder uit
te werken en niet volledig van de baan te schuiven.
Onze gemeente bezit over een zeer goed uitgebouwde sportdienst. Omdat sport belangrijk
is voor mens en geest is het noodzakelijk deze dienst meer uit te bouwen om zo aan ieders
noden te kunnen voorzien. Sportpromotie is de belangrijkste taak van de dienst. Ook de
uitbouw van een degelijke website voor aanbod en reservatie maakt sport toegankelijker.

Jeugd in Herent
Een kind- en jeugdvriendelijk beleid in Herent
CD&V Herent pleit voor een kind- en jeugdvriendelijk beleid in Herent. Degelijke
jeugdinfrastructuur is hierbij de prioriteit. Creatieve subsidies om jeugdverenigingen te
ondersteunen moeten aangewend worden. Grotere verkavelingen moeten speelruimten
voorzien voor onze jeugdige bevolking.

CD&V Herent moet bij uitstek een kindvriendelijke gemeente worden. Daarom is het van
belang dat het nieuwe gemeentebestuur een kind- en jeugdvriendelijk beleid voert. Een
creatief beleid voeren is hier zeker van belang. Hogere instanties geven vele subsidies voor
kind- en jeugdvriendelijk beleid. Nieuwe projecten uitbouwen en bestaande projecten
verder zetten zal een belangrijke pijler worden.
Een jeugdhuis is jeugdwerking, vergelijkbaar met een jeugdbeweging of speelplein. Zulke
initiatieven moeten mee door de gemeente gedragen worden. CD&V Herent is dan ook van
mening dat er een (of meerdere) ontmoetingsplaatsen voor jongeren moet zijn binnen onze
gemeentegrenzen. Degelijke infrastructuur voor de jeugd is een topprioriteit: bv. jeughuis De
Molotov, Scouts Veltem…
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Jeugdverenigingen leveren prima werk in onze gemeente. De gemeente heeft de mensen en
de middelen om deze verenigingen te ondersteunen. Creatieve subsidies moeten hiervoor
worden aangewend.
De bouwwoede gaat gretig voort in onze gemeente. Meer kavels brengen ook meer jonge
gezinnen naar onze gemeente. Elke grotere verkaveling moet verplicht worden een
speelplein te voorzien voor onze kinderen van morgen. Op deze manier krijgen sociale
contacten kleur.
CD&V Herent is verheugd dat de huidige meerderheidspartijen het CD&V-voorstel, in
verband met het inzetten van stewards tijdens fuiven om overlast in te perken, heeft
overgenomen.

Cultuur in Herent
Streven naar een nog groter cultuuraanbod en degelijke infrastructuur in Herent
CD&V Herent pleit voor een nog groter cultuuraanbod door samenwerkingsverbanden
met andere gemeenten. Ook de bestaande infrastructuur moet op een optimale wijze
worden benut en alternatieven moeten worden gezocht. Subsidieaanvragen moeten
eenvoudiger en sociaal engagement moet worden beloond.
Door de inzet en inspanningen van de gemeentelijke cultuurdienst en de vele vrijwilligers
verwierf Herent haar plaats op de cultuurkaart van Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.
CD&V Herent wil dat deze inzet en inspanningen verder worden ondersteund en
geoptimaliseerd.
Om een nog groter cultuuraanbod te willen aanbieden pleit CD&V Herent voor
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Door kennis en infrastructuur samen te
brengen kunnen we nog meer inspelen op de cultuurnoden van de Herentenaren.
Door de verhuis van het gemeentehuis naar De Kouter is er een grote ruimte aan
infrastructuur voor verenigingen vrijgekomen. CD&V Herent pleit voor een correcte en
doordachte aanwending van deze infrastructuur. Toch zullen we het tekort aan degelijke
infrastructuur in onze deelgemeenten moeten oplossen. Samenwerking met andere
organisaties kan hier een mogelijkheid zijn.
CD&V Herent pleit voor administratieve vereenvoudiging bij subsidieaanvragen. Tot op
heden raakt een vereniging verstikt in een kluwen van administratie. Subsidies moeten
worden toegekend in overleg met alle betrokken adviesorganen. Sociaal engagement van
verenigingen moet worden beloond.
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Gezinnen in Herent
Ondersteuning van jonge en oudere gezinnen in Herent
CD&V Herent wil de opvang van zieke kinderen optimaliseren. CD&V Herent wil een
gezinsraad oprichten. CD&V Herent wilt meer speelpleintjes uitbouwen, onderhouden en
vernieuwen. CD&V Herent wilt thuiszorg en mantelzorg stimuleren en vereenzaming van
ouderen voorkomen.
Enkele organisaties en mutualiteiten bieden degelijke opvang aan. Helaas is de vraag groter
dan het aanbod. Wij willen onderzoeken of het in Herent mogelijk is om opvang voor zieke
kinderen thuis te organiseren. Het initiatief KIDO-CLUB te Wijgmaal kan een inspiratiebron
zijn, een model voor Herent. Kido-Club is een gesubsidieerd initiatief erkend door Kind en
Gezin. Alle kindjes tussen 2,5j en 12 j zijn welkom ongeacht huidskleur, ras geloofs- of
morele overtuiging. Ook kinderen met extra zorgbehoeften zijn meer dan welkom. Ook
opvang tijdens de vakantieperiode. Bijzonder interessant is dat men in Wijgmaal ook naast
voor- en naschoolse opvang ook de diensten verzorgt van thuisopvang voor zieke kinderen
en namiddagopvang voor slapende kleuters tot 18u30.
CD&V Herent heeft de bedoeling om duidelijk te communiceren tussen de gezinnen en het
gemeentebestuur. Adviseren van het gezinsbeleid, basisdienstverlening aanbrengen. Wie zit
er allemaal binnen zo’n gezinsraad? De schepen van sociale zaken, een afgevaardigde van de
cultuurraad, van de seniorenraad, een huisarts, onderwijzend personeel van de scholen uit
alle netten… Het uitwerken van een gezinsbrochure, een soort administratieve gids of een
geactualiseerd informatieboekje waarin je alle mogelijke initiatieven vindt over bestaande
kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders, opvang zieke kinderen, speelpleinen,
scholen, OCMW, vakantieopvang… Ideaal is om aan onze nieuwe gezinnen in Herent of bij
de geboorte van een kindje binnen een gezin aan de ouders een dergelijke brochure te
kunnen overhandigen. Bedoeling is om deze brochure te leggen bij onze huisartsen, bij Kind
en Gezin, bij alle apothekers, bij de kinesisten, in de gemeentelijke bibliotheek…
De Herentse gezinsraad moet een democratisch georganiseerde raad zijn die zich inzet voor
alle gezinnen in Herent. Ook een alleenstaande is een gezin.
Omdat de gezinnen meer inspraak in het gemeentelijk beleid wensen en omdat het
gemeentebestuur meer inspraak van de gezinnen wenst. Immers een snelle en goede
communicatie tussen de gezinnen en het gemeentebestuur zal leiden tot een beter
afgestemd gemeentelijk beleid.
We bejegenen elk gezin op gelijkwaardige wijze, zonder onderscheid op basis van afkomst,
ras, huidskleur, geboorte, taal, seksuele geaardheid en van ideologische, religieuze of andere
levensopvatting. We respecteren de mensenrechten zoals omschreven in het Europees
Verdrag inzake de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag van de Rechten van het
Kind en het Internationaal verdrag van de rechten van de mindervaliden. Elke vraag van een
gezin wordt met respect voor de privacy behandeld.
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We willen opkomen voor de collectieve belangen van de gezinnen. Door het geven van
spontane adviezen aan het gemeentebestuur brengen we de gezinnen dichter bij het beleid
en het beleid dichter bij de gezinnen.
We willen de gezinnen individueel helpen door zeer laagdrempelige contactmogelijkheden
aan te bieden, hen actief door te verwijzen naar de gemeentelijke diensten, het stimuleren
van oplossingen voor gezinnen en mindervaliden en het organiseren van informatie- en
inspraakavonden.
De CD&V denkt ook aan het oprichten van een geboortebos waarbij elk jaar een andere
soort boom wordt geplant. Er wordt telkens gekozen uit een assortiment inheemse bomen
zoals zomereik, gewone es, zwarte els, wilg of Gelderse roos. Jaarlijks worden alle kindjes
geboren in het vorig jaar uitgenodigd om, samen met hun ouders, een boom te planten.
De actie zou een groot succes kunnen worden, ook omdat elke boom het persoonlijk
naamkaartje krijgt van de pasgeborene.
CD&V Herent wilt meer speelpleintjes uitbouwen, onderhouden en vernieuwen.
Bedoeling is een ontmoetingsplaats te creëren voor jonge ouders met hun kinderen om de
anonimiteit te doorbreken. Wij ijveren voor eigentijdse speelpleintjes die voldoen aan de
huidige veiligheidsnormen. Door het invoeren van een “peterschapsformule”in
samenwerking met de buurtbewoners wordt het toezicht op- en de zorg voor de
speelpleintjes geoptimaliseerd. Kinderen moeten inspraak krijgen bij de uitbouw van
speelpleintjes.
Bij de speelpleintjes voor de kleinsten dienen ook faciliteiten voor bejaarden uitgewerkt te
worden. Vaak passen grootouders op hun oogappels waardoor de sociale controle op de
speelpleintjes vergroot.
Zo wordt Herent een aangename gemeente waar JONG en OUD elkaar kunnen ontmoeten.

Ouderen in Herent
OUDEREN zijn niet “OUT” voor de CD&V
CD&V-Herent wil ijveren voor de realisatie van lokale dienstencentra met gemeentelijke
dienstverlening en buurtwerking. Mantel- en thuiszorg worden gestimuleerd. Hierdoor
trachten we de vereenzaming te voorkomen en ouderen te helpen om zolang mogelijk
thuis te blijven wonen.

Voor de werking gedurende de volgende 6 jaar, en ook nadien willen wij ons inspireren aan
de nota “Sprokkels voor een programma” . Resultaat van het Ouderenbehoeftenonderzoek
van 2010.
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Decentralisatie
Logisch dat wij bij de uitvoering van het OUDERENBELEID in onze gemeente de
Ouderenadviesraad en de Welzijnsraad effectief zullen betrekken en wel degelijk rekening
zullen houden met hun adviezen.
We ijveren voor de oprichting van lokale dienstencentra met gemeentelijke dienstverlening
en buurtwerking. Hierdoor trachten we de vereenzaming te voorkomen en ouderen te
helpen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen.
We focussen ons op de spreiding in de verschillende deelgemeenten en sociale wijken.
Mantelzorg
We stimuleren, ondersteunen en verlichten de mantelzorg door dagopvang en kortverblijf
in samenspraak met bestaande voorzieningen in Herent te organiseren.
De mantelzorgers verdienen alle aandacht. We denken ondermeer aan erkenning en
mogelijkheden tot opleiding.
Thuiszorg
Thuiszorg bevorderen door optimalisatie van de samenwerking tussen hulpverleners
(OCMW, professionelen en vrijwilligers). Organiseren , uitbouwen en ondersteunen van de
vrijwilligerswerking.
Veiligheid
Wij geven extra aandacht aan de veiligheid van onze oudere bevolking. Hiervoor rekenen we
op onze wijkagenten.
Wonen
Ouderen willen zolang mogelijk thuis blijven wonen, maar op een bepaald ogenblik moet de
woning aangepast worden of moet men verhuizen.
In het kader van sociale woningbouw zorgen we voor voldoende aangepaste woningen voor
senioren zoals bv. assistentiewoningen, kangoeroewoningen, …
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Onderwijs in Herent
Onderwijs is een basisrecht voor elk kind
Iedereen moet gelijke kansen krijgen in het onderwijsaanbod van onze gemeente. CD&V
Herent zal werk maken van een kindvriendelijke verkeersveiligheid in de ganse gemeente
en een degelijke ondersteuning bieden om oplossingen te vinden voor de
schoolinfrastructuur.

De problemen waameer de Herentse scholen te kampen hebben, moeten volgens CD&VHerent een permanent aandachtspunt zijn voor het gemeentebestuur. De vier
goedwerkende basisscholen, waarvan ééntje bij de grootste van het land is, verdienen
waardering en respect. Verkeersveiligheid, leerlingenvervoer zowel per bus als begeleid per
fiets, sportinfrastructuur, buitenschoolse kinderopvang en gelijke kansen voor elk
pedagogisch project zijn punten die een duurzaam gemeentelijk onderwijsbeleid vergen.
CD&V Herent wil dat een kindvriendelijke verkeersveiligheid wordt gewaarborgd, dit in nauw
overleg met de schoolbesturen, leerkrachten en de verenigingen van ouders. CD&V Herent
wil een mobiliteitsraad waarin elke school wordt afgevaardigd door een vertegenwoordiger
van het schoolbestuur en een vertegenwoordiger van de ouders. De ingewikkeldheid van al
deze problemen mag het gemeentebestuur niet afschrikken om werk te maken van een
verkeersveilig en evenwichtig gemeentelijk onderwijsbeleid. We denken hier in het bijzonder
aan de penibele verkeerssituatie in de nabijheid van de Pastoor Declerckschool in Veltem.
CD&V Herent is zich bewust van de grote problematiek rond subsidiëring van nieuwe
schoolinfrastructuur. De gemeente moet mee verantwoordelijkheid opnemen in de uitbouw
van veilige en duurzame schoolgebouwen. CD&V Herent zal dan ook daar waar mogelijk
ijveren voor een zeer doorgedreven ondersteunende rol van de gemeente.
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Ontwikkelingssamenwerking door Herent
Herent moet blijven inzetten op solidariteit met het Zuiden
CD&V Herent is zich ten volle bewust van de positieve werking van de GROSH
(Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Herent) en pleit voor
minstens het behoud van haar werkingsmiddelen, nl. 1% van de bruto loonmassa
op de gemeentelijke begroting. Een jaarlijks transparant financieel verslag vormt
het uitgangspunt voor een eventueel groeipad.
Onder de sterke bezieling en stimulerende rol van de Gemeentelijk Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking van Herent ontwikkelde zich in Herent een NoordZuidbeleid waaronder de zusterband met de Q’eqchi-gemeenten in Guatemala, de
aanvaarding van het statuut van vredesgemeente en de reservering van 1 % van de
bruto gemeentelijke loonmassa voor ontwikkelingssamenwerking. CD&V-Herent zal
dit beleid aanhouden, duurzaam versterken waar mogelijk rekening houdend met het
kostenplaatje.
De GROSH wordt als autonome adviesraad erkend en moet nauw betrokken blijven
bij het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De krachtlijnen over
Noord-Zuidbeleid in de algemene beleidsnota van de gemeente, de beleidsnota over
ontwikkelingssamenwerking en de jaarlijkse actieplannen worden opgesteld in
overleg en op advies van de GROSH.
Qua bevoegdheid vindt CD&V Herent dat de burgemeester als meest centrale figuur
in het schepencollege en het gemeentebestuur moet bevoegd zijn voor
ontwikkelingssamenwerking. Opzet hiervan is een grotere synergie ten voordele van
ontwikkelingssamenwerking te bewerkstelligen met de andere beleidsdomeinen en
andere overheidsdiensten.
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Middenstand in Herent
Winkelen doe je in Herent
CD&V Herent pleit voor ondersteuning en versterking van de lokale middenstand.
Via overleg met de bestaande winkeliers en hun beroepsorganisaties worden hun
noden en problemen in kaart gebracht.
CD&V Herent pleit voor de oprichting van een Herentse middenstandsoverleg en het
inschakelen van een winkelmanager om handelszaken naar het centrum van Herent
te halen. In Herent hangt onvoldoende “winkelsfeer”. CD&V-Herent wil dat het
gemeentebestuur de plaatselijke middenstand beter ondersteunt. Zo kan b.v. in het
gemeentelijke infoblad elke maand een groepje middenstanders aan het woord
worden gelaten b.v. een keertje de bakkers, dan de lokale winkeliers, frituuruitbaters,
enz. Zou de gemeente bij wegeniswerken kunnen zorgen voor een foldertje over de
bereikbaarheid van de handelaars, een gepaste en uniforme bewegwijzering
aanbrengen. In overleg met de handelaars kan onderzocht worden of tijdens
wegeniswerken hun openingsuren veranderd worden zodat men later op de dag
terecht kan als de arbeiders gestopt zijn met werken.
Ondersteuning van en promotie voor initiatieven van de plaatselijke middenstand en
industrie (speciale acties, sfeer brengen tijdens kerst- en eindejaarsperiode in de
dorpscentra, tentoonstellingen, braderijen enz...); b.v. hieraan weerklank geven in
het gemeentelijke infoblad of de nodige infrastructuur en begeleiding bieden.

Landbouw in Herent
Landbouw staat garant voor de open ruimte
Voor CD&V Herent zal de landbouwraad verder ondersteund en gehoord worden.
Het erosieplan zal uitgevoerd worden. De gemeente zal de hoevewinkels en
boerderijverkoop aanmoedigen en ondersteunen.
Momenteel is er in Herent een landbouwoverleg actief. Dit overleg moet verder
ontwikkeld worden en ondersteund worden. Het erosieplan moet uitgevoerd
worden. De gemeente moet de hoevewinkels en boerderijverkoop aanmoedigen en
ondersteunen door er informatie over te verspreiden en beschikbaar te stellen via de
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gemeentelijke website. De organisatie van een maandelijkse boerenmarkt in de
verschillende deelgemeenten kan onderzocht worden.
Onze landbouwers zijn behoeders en beheerders van de open ruimte in onze
gemeente. Zij verdienen meer waardering en aandacht van het gemeentebestuur
voor de problemen die eigen zijn aan het uitbaten van een landbouwbedrijf. Bij het
ontwikkelen en uitvoeren van het milieu- en natuurbeleid en het ruimtelijke
ordeningsbeleid van de gemeente moet er nauw overleg gepleegd worden met de
landbouwers.

Sociale hulpverlening in Herent
Een sociaal Herent waar iedereen inbegrepen is.
Het OCMW zal verder worden uitgebouwd tot een sociaal huis voor iedereen. Dit
sociaal huis zal de spil zijn van het lokale zorgbeleid. Voor CD&V Herent is het
sociaal beleidsplan de theoretische agenda voor een sociaal Herent. De nonprofitsector zal daarbij nauw betrokken worden.
Het OCMW moet verder worden uitgebouwd tot een Sociaal Huis voor iedereen. Dit
sociaal huis moet de spil zijn van het lokale zorgbeleid. Het sociaal beleidsplan is de
theoretische agenda voor een sociale gemeente en moet onverkort worden
uitgevoerd. De non-profitsector en vrijwilligersorganisaties moeten daarbij nauw
betrokken worden. De werking van de welzijnsraad moet geëvalueerd worden en
verruimd worden tot het ganse sociale beleid. Er is een ruim aanbod aan diensten
maar de wachttijden duren te lang. Er moeten initiatieven komen die thuiszorg
stimuleren en de inzet van vrijwilligers mogelijk maken. Hiervoor dient een
zorgvrijwilligersnetwerk te worden opgezet waardoor diverse zorgdiensten beter
kunnen op elkaar afgestemd worden. Er moet meer aandacht besteed worden aan
zorg op maat van de ouderen. Verborgen armoede en verwaarlozing moet worden
opgespoord en verholpen.
Wat nodig is, is meer fundamentele begeleiding voor opleiding of herscholing. De
gemeente moet actief mensen die hulp nodig hebben opsporen en helpen. Na de
opleiding of herscholing moeten deze mensen door het Sociaal Huis mee begeleid
worden bij hun zoektocht naar vast werk. De dienst “+/- werkbegeleiding” moet
versterkt en verder uitgebouwd worden. Hiervoor is samenwerking met andere
OCMW’s aangewezen.
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Via de eigen maatschappelijk werkers en de wijkagenten moet er meer voeling
komen met kansarme medeburgers en mensen in nood.
Initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers op gebied van onthaal, begeleiding,
huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en tewerkstelling dienen door de gemeente
te worden ondersteund.

Gelijke kansen en burgerparticipatie in Herent
CD&V Herent wil het engagement van inwoners respecteren.
CD&V Herent vindt dat bij de belangrijke beleidsvoorstellen van het
gemeentebestuur een Emancipatie Effectenrapportage dient plaats te vinden.
CD&V-Herent zal een permanente gemeentelijke ombudsdienst (bemiddeling
tussen burger & gemeenteadministratie) installeren.
Herent presteerde op het vlak van gelijke kansen de afgelopen meer dan behoorlijk.
De verdere uitbouw hiervan is wel noodzakelijk. Vrouwen en jongeren moeten echte
kansen krijgen in de gemeentepolitiek.
Ook in Herent moet een politieke cultuur groeien die uitgaat van de gelijkheid van
mannen en vrouwen. Met dat doel wil CD&V Herent een “code voor een open en
gezinsvriendelijke politieke cultuur” ter discussie brengen in de gemeenteraad.
Een goed beleid en het moderniseren en optimaliseren van het gemeentelijke
bestuur vraagt een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in alle
advies-, overleg- en beheersorganen. Daarom pleit CD&V Herent voor een
veralgemening van de 2/3 –regel man/vrouw, ook in de beheers- en adviesorganen,
de officiële delegaties die buiten de toepassing van de wet vallen.
CD&V Herent wil dat bij de belangrijke beleidsvoorstellen van het gemeentebestuur
een Emancipatie Effectenrapportage opgemaakt wordt. Bedoeling is deze voorstellen
zo aan te passen dat discriminerende effecten geneutraliseerd worden en de
gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen bevorderd wordt. B.v. bij de
personeelsformatie van de gemeente.
Burgerparticipatie begint met het correct en tijdig informeren van de inwoners. Anno
2012 moet een gemeentebestuur, naast de maandelijkse Infokrant, elektronische
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nieuwsbrieven en sociale media inzetten. Documenten die vallen onder de wet op de
openbaarheid van bestuur moeten digitaal consulteerbaar zijn.
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat. Een goed
gemeentebestuur vermijdt om te beslissen zonder de mening van de inwoners te
kennen, maar gaat in dialoog met de bevolking, en neemt dan, nadat alle partijen
gehoord zijn en alle adviezen ingewonnen zijn, een beslissing die het best het
algemeen belang dient.
Om de dienstverlening aan de bevolking beter kenbaar te maken, en om de inwoners
meer te betrekken bij het lokale beleid, kan overwogen worden om enkele keren per
jaar een info-moment voor een ruim publiek te organiseren.
Om gelijke kansen en burgerparticipatie ook kans op slagen te geven pleit CD&VHerent voor de installatie van een gemeentelijke ombudsdienst die kan bemiddelen
tussen burger en de gemeentelijke diensten.

Milieu in Herent
De zorg voor het milieu is een zaak van alle inwoners van Herent.
Daarom moet een breed overleg tot stand komen, in de eerste plaats met de
Herentse milieuadviesraad (MAR), maar ook met de andere stakeholders. CD&V wil
in Herent door een doordacht en gedragen beleid de open ruimte vrijwaren, en op
een goede manier invullen, als reactie tegen de toenemende verstedelijkingsdruk.
De gemeente moet vooral sensibiliseren en stimuleren (subsidies).
Herent heeft nood aan meer gedetailleerde gegevens en jaarlijkse cijfers over de
gemeentelijke afvalproductie om de resultaten van haar milieubeleid te kunnen
evalueren.
Net zoals in de andere beleidsdomeinen is ook op vlak van milieu meer inspraak en
medezeggenschap een prioriteit voor CD&V Herent. De Herentse milieudienst en
milieuadviesraad (MAR) leverde de afgelopen jaren heel wat nuttig werk. Voor een
aantal zaken bleef het bij woorden. De Herentse milieuadviesraad (MAR) moet
worden opgewaardeerd tot een meer autonome adviesraad naar het voorbeeld van
de andere raden (GROSH, Cultuurraad,…). Het gemeentebestuur moet meer werk
maken van voorafgaandelijk overleg met georganiseerde en niet-georganiseerde
burgers.
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Het beheer van het containerpark kan klantvriendelijker en efficiënter. Het
thuiscomposteren moet terug aangemoedigd worden. Vele inwoners hebben kleine
tuinen wat thuiscomposteren moeilijker maakt. Daarom pleit CD&V Herent voor de
realisatie van buurt-GFT-verzamelplaatsen of buurtcomposteringsparkjes, naar het
voorbeeld van andere gemeenten.
In overleg - met vooral de landbouwers - zal het erosieplan uitgevoerd worden en kan
de rijkdom van de holle wegen bewaard worden. De natuurgebieden in onze
gemeente zullen gevrijwaard worden. Het RUP Open Ruimte zal de gemeente
voldoende armslag geven om de open ruimte te behouden en te ontwikkelen ten
dienste van natuur en mens (bv. speelbos).
Meten is weten. Herent heeft nood aan meer gedetailleerde gegevens (per
deelgemeente, per groep van wijken, …) en jaarlijkse cijfers over de gemeentelijke
afvalproductie (statistieken per buurt, doelgroep en afvalsoorten) om de resultaten
van haar milieubeleid te kunnen evalueren en bij te sturen.
Milieu- en natuurbeheer vergen een optimaal budgettair beheer. De middelen moet
besteed worden waar ze duurzaam renderen op lange termijn. CD&V Herent wil
verschillende doelgroepen (gemeentelijke diensten, middenstand en vrije beroepen,
scholen, verenigingen, wijkcomités, …) laten samenwerken ten gunste van natuur en
milieu. Een stimulerend subsidiebeleid zal uitgewerkt worden.
Afvalwaterzuivering en wateroverlast zal aangepakt worden via een integraal
waterbeheer door de gemeente.
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