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Samen kijken
naar onze toekomst,
dat maakt het nieuwe
Herent.
»

HERENT



Je buurt
is je thuis.
»
Wie weet er beter wat leeft of nodig 
is in een buurt, dan de buurtbewoners 
zelf? Wij geloven sterk in initiatieven 
of ideeën die ontstaan tussen 
mensen. Daarom geven we jouw 
buurt graag de ruimte om te groeien.
Een goed voorstel over het gezellig 
samenbrengen van de buurt 
ondersteunen we graag. Daarom 
stellen we voor dat elke buurt zo'n 
voorstel kan opmaken. Een jury van 
vertegenwoordigers uit onze advies-
raden zal vervolgens elk project 
beoordelen en een buurtpremie 
toekennen.
Zin om te 'buurten'?



Met de fiets
naar school,
de sportclub of 
een avond uit. 
»
Het sluipverkeer van de Mechelse- en 
Brusselsesteenweg en het drukke school-
verkeer zorgen voor files en gevaarlijke 
situaties in onze dorpskernen. Dat maakt het 
voor kinderen en jongeren niet makkelijk om 
met de fiets naar school of naar de sportclub 
te gaan. Ook voor ouderen is het niet evident 
om te kiezen voor de fiets.
Toch is de fiets nodig: meer mensen op de fiets 
zijn minder auto’s in het straatbeeld. Als 
gemeente moeten we meer inzetten op de 
fiets. CD&V wil de aankoop van een fietshelm 
voor kinderen of een aangepaste fiets voor 
senioren stimuleren met een fietspremie. 
Aangepaste fietsinfrastructuur en veilige 
fietspaden maken de keuze voor de fiets 
vanzelfsprekend. Nieuwe circulatieplannen 
moeten zorgen voor veiligere en vlottere 
verplaatsingen.
De fiets, da's toch logisch?

www.herent2018.be



Philippe Scheys 
»

Onze gemeente is de laatste jaren sterk veranderd. Philippe 
Scheys, boegbeeld van CD&V Herent, heeft daar stevig aan 
bijgedragen. Al van jongs af aan engageerde hij zich binnen 
onze gemeente. Na vele jaren als constructief 
gemeenteraadslid in de oppositie, kan Philippe sinds 2012 
nog actiever meebesturen als schepen. Maar daarmee zijn de 
dromen voor Herent nog niet voorbij. De liefde, die werd 
alleen maar sterker.

Al dertig jaar woon ik in Den 
Bremt. Ik heb de wijk zien 
groeien tot een bruisende 
wijk, een echte en hechte 
buurt. Jong en oud leeft er 
samen en organiseert samen 
activiteiten. De nieuwe 
speellandschappen stimule-
ren dit ook. Want die leef-
wijze, jong en oud samen, dat 
is belangrijk. 

Als actieve basketter ligt 
sport me sowieso. Tot voor 
kort deed ik dat in competitie, 
ik ben zelfs een tijdje de 
oudste basketter in de 
Vlaamse competitie 
geweest! Voldoende en 
moderne sportinfrastructuur 
in onze eigen gemeente, dat 
stond en staat hoog op mijn 

agenda. Na de kunstgras-
velden voor twee voetbal-
clubs, gaan we voluit voor 
een nieuwe sporthal. In de 
toekomst moeten we blijven 
inves-teren in sport.

Samen met mijn vrouw, die 
kunstenares is, geniet ik 
regelmatig van een fijn 
optreden of een mooie 
tentoonstelling. We hebben 
in ons eigen dorp een sterk 
aanbod, maar een extra 
cultuurzaal is welkom. In 
Winksele, op de Warotsite, is 
daar ruimte voor.

Ook financiën vind ik 
belangrijk. Als gemeente 
moet je zorgzaam met de 
middelen omgaan.

In Herent ontbreekt een 
secundaire school. Bijna 
1000 Herentse scholieren 
moeten nu dagelijks langs 
gevaarlijke gewestwegen 
naar Leuven. Door de 
dorpskernvernieuwing in 
Veltem wil ik zorgen voor de 
eerste Herentse secundaire 
school, minstens een eerste 
graad.

Mijn liefde voor Herent, die 
blijft. De Mollekensberg is zo 
fijn om te wandelen. Daar 
geniet ik van: tijd met mijn 
vrouw, kinderen en klein-
kinderen. Samen genieten 
van de natuur, van kunst, 
sport, cultuur, vlakbij huis. 
Daar teken je toch voor?



Naar een Herent 
waar iedereen
thuis is.
»



Onze mensen
midden de mensen.
» herent2018.be

Van nieuwe scoutslokalen over een kerkenbeleidsplan, 
langs de opening van het lokaal dienstencentrum 
d'Ontmoeting én een DifTar-korting voor jonge gezinnen. 
Maar ook op de kampioensviering van KFC Herent en op 
Buurtsport XL in 's Herenwegveld. #herent #dewegvooruit

Onze inwoners
zijn de vindplaatsen
van wat leeft in Herent.
» 

Karel (17), Robbe (17), Annelore (17) en
Laura (22) kiezen voor CD&V

Een politiek engagement is niet evident. Waarom
doen jullie dit toch?
We willen meer doen dan enkel een bolletje kleuren. Wij 
willen echt de handen uit de mouwen steken. We kennen 
nog niet zo veel van politiek, maar al doende leert men.  

Wat brengt jullie dan bij CD&V?
Dat CD&V altijd oplossingen zoekt, spreekt ons wel aan. Niet 
kijken waar je kan scoren of wie je pleziert, maar altijd kiezen 
voor het algemeen belang. En zonder dat daarbij mensen 
vergeten worden. Dat CD&V Herent een groep enthousiaste 
mensen is die dingen in beweging zet, helpt natuurlijk ook!

Zouden jullie vrienden aanraden om ook de 'handen uit 
de mouwen te steken'?
Ja, natuurlijk! Wie weet er beter wat belangrijk is voor 
jongeren dan wijzelf? Wie wil bijdragen aan een Herent waar 
je kan ontmoeten, sporten, kortom 'buurten', moet dat 
gewoon doen. En dan ben je bij CD&V Herent heel welkom!

Maak kennis met onze jongeren op jongcdenvherent.be
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De Weg Vooruit naar luisteren, 
begrijpen en aanpakken

Een goed beleid in Herent, met aandacht voor elke 
inwoner: daar staat CD&V voor. Nieuwe scoutslokalen, 
een lokaal dienstencentrum met sociaal restaurant De 
Pollepel en een nieuw lokaal voor de 
speelpleinwerking. Maar nog belangrijker is wat we 
morgen willen doen. Met dit magazine lichten we een 
tip van de sluier. Geen holle slogans of ellenlange 
beleidsteksten, maar korte en heldere duiding. Wil je 
meer informatie? Dan horen we dat graag. Nog straffer 
wordt het als je zelf meestapt, op de manier die je zelf 
wil.

Stap je mee?

Heb je zin om mee te werken? Heb jij het ultieme idee 
om je buurt nieuw leven in te blazen? Weet jij hoe van 
jouw straat een 'leefstraat' kan worden gemaakt? Laat 
het ons weten, of engageer je. We gaan graag in 
dialoog.

info@herent2018.be

Hoe levendiger 
je buurt,
hoe gezelliger
je thuis.
» 




