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Begin 2013 is de nieuwe bestuursploeg N-VA, CD&V en sp.a gedreven en vastberaden aan de slag gegaan.  

De belangrijkste beleidsdoelstelling is Herent financieel gezond houden, zonder verhoging van de aanvullende  

personenbelasting of opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Door de verhuis naar De Kouter, waardoor het Sociaal Huis en de gemeentelijke diensten onder één dak zitten, 

zijn er nog opportuniteiten voor intensere samenwerking en effectiever beleid door samensmelten van de 

ondersteunende diensten. 

Met een geïntegreerde aanpak over de verschillende bevoegdheden heen wensen N-VA, CD&V en sp.a de 

komende 5 jaar de volgende prioriteiten te realiseren:  

 

1.Financiën 

 Het nieuwe bestuur voert een duurzaam financieel beleid: 

- de schuldenlast wordt aanzienlijk afgebouwd 

- er worden geen nieuwe leningen aangegaan 

- de evolutie van de inkomsten en uitgaven wordt strikt opgevolgd 

- geen verhoging van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Op (middellange) termijn komt er zo ruimte vrij voor nieuwe beleidsinitiatieven.  

Het voorliggend meerjarenplan is sluitend en eindigt in 2019 met een overschot.  

 

 

2. Personeel 

 We streven naar een verdere modernisering van het personeelsbeleid dat een open, toegankelijke en 

klantgerichte gemeentelijke dienstverlening garandeert, met bijzondere aandacht voor de interne en externe 

communicatie en de coaching van het personeel.  

Om de werking en samenwerking van gemeente en Sociaal Huis te verbeteren loopt een doorlichting door het 

externe bureau Thetis. De resultaten van dit onderzoek zullen de start zijn voor het opstellen van 

verbetertrajecten voor onze diensten. 

De onthaalfunctie in De Kouter wordt verder uitgebouwd als eerste aanspreekpunt voor de inwoner, zowel in 

direct contact als elektronisch, met bijzondere aandacht voor het verder uitbouwen van het digitaal loket. 

 

 

3. Informatica 

Informatisering moet zorgen voor nauwkeuriger en efficiënter werken. 

Volgende speerpunten zijn te onderscheiden: 

- modernisering van het gemeentelijk digitaal netwerk 

- upgraden van de website zodat deze nog gebruiksvriendelijker wordt  

- uitbreiding van het digitaal loket zodat inwoners ook van thuis uit geholpen worden 

- vernieuwing van de informaticainfrastructuur van de diensten 

- invoering van e-post en e-notulen voor de digitalisering van de administratie en het digitaal beschikbaar stellen 

van dossiers 



4. Informatie 

Het bestuur wil beleid voeren voor en in samenspraak met de inwoners. De gemeentelijke infokrant en de 

website worden verder ontwikkeld als belangrijke informatie-instrumenten. 

Het bestuur wil nog meer inwoners sterker betrekken bij hun gemeente en het beleid door de bestaande 

adviesraden optimaal te laten werken en open fora te organiseren. Er worden actieve onthaalmomenten voor 

nieuwe inwoners georganiseerd. 

 

5. Politie 

Wij willen met Herko een toegankelijk politiekorps behouden voor een nog veiligere gemeente. De politie 

moet gemakkelijk aanspreekbaar zijn en focussen op lokale kwesties zoals een actieve inbraakpreventie, 

verkeersveiligheid en het verder uitbouwen van de wijkwerking.  Voor de bestrijding van inbraken en het 

identificeren van de daders wordt er nu reeds een ANPR-voertuig ingezet. Mogelijks komt er op korte 

termijn een tweede ANPR-voertuig bij. 

  

6. Mobiliteit 

Het bestuur maakt van mobiliteit een actiepunt: de mobiliteitssituatie wordt geëvalueerd en waar nodig 

bijgestuurd. We geven zo veel mogelijk voorrang aan het S.T.O.P.-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, 

privévervoer). Speciale aandacht gaat naar het tijdig informeren en betrekken van de inwoners bij 

mobiliteitsvraagstukken. 

Om deze doelstellingen te realiseren werd ondertussen de GAMV opgericht, de gemeentelijke adviesraad voor 

mobiliteit en verkeer.  

 

7. Wonen 

Het woonbeleid in de gemeente blijft focussen op meer betaalbare en sociale woningen. 

We willen de door Vlaanderen opgelegde norm inzake sociale woningen versneld bereiken tegen 2018. 

In de vergunde verkaveling Molenveld is een groot grondoppervlak voorbehouden voor  sociale wooneenheden. 

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen is het uitgangspunt om alternatieve woonvormen, zoals 

kangoeroewonen en inbreiding , te promoten.  

Bij nieuwe projecten waken we over het behoud van de  groene en open ruimte. 

De samenwerking met Woonwijzer wordt verder gezet. 

 

8. Gelijke kansen en armoede 

Het bestuur engageert zich om extra aandacht te besteden aan gelijke kansen en kansarmoede binnen elk 

beleidsdomein. Samenwerking tussen gemeente en Sociaal Huis, over de bevoegdheden heen, is daarbij van 

essentieel belang. Het Sociaal Huis moet de inwoners maximaal informeren over hun rechten. 

 

9. Jeugd 

Herent voert een kindvriendelijk en sterk jeugdbeleid, ism de jeugdraad. 

Jeugdhuis Molotov zal definitief zijn intrek nemen op De Kempen, en voor de scoutslokalen van Veltem 

wordt een infrastructuursubsidie voorzien. De openbare speelterreintjes krijgen een facelift en kunnen 

uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het geluid, voortkomend van spelende kinderen, zal 



in Herent niet als overlast beschouwd kunnen worden. Zo creëren we een maatschappij waar kinderen 

ruimte krijgen om te spelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. 

 

De financiële ondersteuning van de voorschoolse en naschoolse kinderopvang Hib-hop blijft behouden.  

In samenwerking met LOKO, het lokaal overleg kinderopvang, ondersteunt en begeleidt het bestuur de 

private opvang van 0-3-jarigen. 

  

10. Senioren 

Een volwaardig seniorenbeleid: 

senioren hebben aparte noden en vragen. Het gaat daarbij niet alleen om zorgvragen of inkomensproblemen.  

Het bestuur heeft een seniorenraad opgericht om een specifiek beleid te voeren op maat van deze 

bevolkingsgroep, met speciale aandacht voor aangepast wonen. Er wordt een aanvraag ingediend voor het 

oprichten van een Lokaal Dienstencentrum door het Sociaal Huis.  

 

11. Sport 

De gemeente wil inzetten op een goede infrastructuur voor sport, ontspanning en verenigingsleven. Dit kunnen 

we realiseren door de huidige infrastructuur optimaal te gebruiken. Het maximaal benutten van de bestaande 

sportruimte is van essentieel belang voor de vele sportverenigingen in Herent.  

De gemeente heeft een subsidiedossier ingediend voor 2 kunstgrasvelden. 

 

Omdat sporten sociale contacten verhoogt en de gezondheid verbetert heeft de gemeente  ism de sportraad 

speciale aandacht voor jeugdsport, naschoolse sport en kwaliteitsvolle opleiding. 

 

12. Cultuur 

Het bestuur streeft er naar om zo veel mogelijk inwoners te laten deelnemen aan het culturele aanbod. Wij 

onderzoeken of we een afdeling deeltijds kunstonderwijs (muziekschool) kunnen inrichten. 

De gemeente ondersteunt de vele culturele verenigingen i.s.m.de cultuurraad om hen maximale kansen te 

bieden. GC De Wildeman blijft een motor van het lokale culturele leven. 

 

 

13. Onderwijs 

Het gemeentebestuur wil ten volle zijn  rol spelen als inrichter van onderwijs in de gemeentelijke basisschool 

Toverveld. Kwaliteitsvol onderwijs bieden staat hier voorop. Daarnaast is regelmatig overleg met alle scholen in 

de gemeente onontbeerlijk. 

 

14. Openbare werken 

Het bestuur wil blijven investeren in de aanleg en het onderhoud van het wegennet, met speciale aandacht voor 

de zwakke weggebruiker.  

Het erosie- en waterbeheer zal intensief voortgezet worden. 

Het bestuur voorziet elk jaar 3 miljoen euro voor nieuwe investeringen. 

Fietspaden in de Haachtstraat en heraanleg dorp Veltem staan op de agenda. 

Gescheiden riolering in nieuwe of heraan te leggen straten blijft een prioriteit. 



15. Lokale economie 

Herent moet een ondernemersvriendelijke gemeente worden. 

Daarvoor werd een Ondernemersraad opgericht waarin alle aspecten van onze lokale economie aan bod kunnen 

komen. Er wordt speciaal ingezet op de relance van de kleinhandel. In de zoektocht naar administratieve 

vereenvoudiging ondersteunen we het één-aanspreekpunt-principe  voor ondernemers.  

I.s.m.Kortenberg wordt een Horecareglement uitgewerkt. 

Het nieuwe bestuur wil de lokale én de sociale economie ondersteunen en uitbouwen. 

 

16. Milieu 

Het bestuur wil een actief milieubeleid voeren, i.s.m. de Milieu Advies Raad.  

De milieuconvenant wordt verder uitgevoerd op het onderscheidingsniveau, ism Interleuven en IGO.  

Ivm het thema ‘Klimaat en energie’ wordt ingezet op de Burgemeestersconvenant, duurzaam energiebeleid, 

groene stroom en energierenovatie in gemeentelijke gebouwen. 

Op gebied van afvalbeheer en milieuverantwoord productgebruik wordt met de omschakeling naar Diftar de 

burger aangemoedigd om nog beter te selecteren, met aandacht voor afvalpreventie en hergebruik.  

Het bestuur hanteert een duurzaam aankoopbeleid. 

Het thema duurzaam natuurbeheer wordt uitgewerkt ism Natuurpunt en de INL-teams. 

Duurzaam waterbeheer is de leidraad voor ons omgaan met oppervlaktewater en afvalwater. 

  

17. Sociaal Huis 

Herent wil een sterk sociaal beleid voeren via haar Sociaal Huis. Deze brede aanpak wordt uitvoerig belicht in de 

eigen beleidsverklaring van het Sociaal Huis. 

Kerntaak is mensen te voorzien van basisbehoeften, hulp en ondersteuning. De groep mensen met een hulpvraag 

stijgt, ook in onze gemeente. Ons sociale beleid wil hier nog grondiger en gerichter op inspelen.  

 

De werking van het Sociaal Huis is transparant. Het welzijnsaanbod dat zij biedt moet bekend zijn bij al de 

doelgroepen.  

 

Het aantal zorg- en hulpvragen neemt sneller toe dan het aanbod van professionele inzet. Het Sociaal Huis 

wil vrijwilligers aantrekken om de eigen werking  te  ondersteunen en hen aanmoedigen, begeleiden en 

bovenal waarderen voor hun inzet. 

 

Tewerkstelling en maatschappelijke activering zijn belangrijke factoren om gezinnen zelfredzaam te maken.  

Zelfstandig een inkomen vergaren is om verschillende redenen (mobiliteit, kinderopvang, gebrek aan 

vaardigheden…)  soms een stap te hoog gegrepen. Het Sociaal Huis bewandelt dit traject samen met de 

gezinnen.  

 

Het Sociaal Huis werkt samen met de asielzoekers die worden opgevangen in onze gemeente aan een 

toekomstperspectief. Zo verbreden we onze kijk op de wereld en werken we samen aan sociale vooruitgang 

voor deze mensen.  



Het aanbod aan activiteiten en informatie wordt gebundeld. Het Sociaal Huis dient een aanvraag in tot 

oprichting van een Lokaal Dienstencentrum: een ontmoetingsplaats voor onze inwoners en een kans om 

onze maatschappelijke taak nog beter uit te bouwen. Zo dragen we ook bij aan waarden als respect, 

verdraagzaamheid en samenhorigheid. 

 

De vergrijzing geldt ook in Herent. Zorg voor ouderen is meer dan ooit belangrijk. Mensen zo lang mogelijk 

thuis laten wonen is één van onze hoofddoelstellingen. Mantelzorgers moeten blijvend ondersteund 

worden, niet enkel financieel. In de nabije toekomst voorziet het Sociaal Huis een CADO, een collectieve 

autonome dagopvang voor ouderen.  

 

De nood aan kinderopvang is hoog. De dienst onthaalouders gaat actief op zoek naar bijkomende 

onthaalouders en blijft hen ondersteunen en begeleiden in hun werking. 

 

18. Ontwikkelingssamenwerking 

Het nieuwe gemeentebestuur is solidair met het zuiden en behoudt 1% op de bruto loonmassa als budget voor 

ontwikkelingssamenwerking.  

Herent wil het draagvlak voor duurzame ontwikkeling verbreden en verdiepen, zowel binnen het bestuur, de 

gemeentediensten als bij de bevolking. 

De GROSH wordt bevestigd in zijn rol i.v.m. de besteding van deze middelen.  

Onze zusterband met Nimlaha’kok in Guatemala wordt verder uitgebouwd met als doelstelling de versterking van 

de capaciteiten van de autoriteiten in de regio op het organisatorische, politieke en juridische vlak. 

Herent is een Fair-trade-gemeente en de eerlijke handel en de ‘korte keten’ worden verder aangemoedigd. 


