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Samen met onze schepenen, raadsleden en bestuurs-
leden wens ik u en uw familie een gelukkig en voor-
spoedig 2014. 

CD&V heeft haar eerste bestuursjaar met de nieuwe 
meerderheid achter zich, tijd dus voor onze manda-
tarissen om bij u kort verslag uit te brengen. Bij het 
uittekenen van het financiële beleid voor de komende 
vijf  jaar heeft CD&V Herent erover gewaakt dat de 
personenbelasting en de opcentiemen niet verhoogd 
worden. We zijn fier deze verkiezingsbelofte te kun-
nen waarmaken.

Eind 2012 stopte onze vorige voorzitter Herman So-

dermans met de actieve politiek. Het is zijn verdienste 
dat CD&V in Herent vandaag mee bestuurt. Wij zijn 
hem daarvoor erg dankbaar en erkentelijk.

Verschillende van onze leden en in het bijzonder 
JONGCD&V-leden, namen vorig jaar deel aan het 
CD&V - Innesto-congres. Wij gaan graag de uitda-
ging aan om op basis van deze congresteksten werk 
te maken van een “warm” Herent.

Jos Vercruysse

Voorzitter CD&V Herent

Kunstgras 
in Veltem 
en Herent

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Belastingen worden niet verhoogd

Sociaal Huis is er voor elke inwoner

“Het eerste jaar was zeer intensief  
werken, ondermeer omwille van het 
opmaken van de meerjarenbegroting 
tot 2019. In die zin was 2013 al beleids-
bepalend. Ik meen dat we als CD&V-
ers met enige fierheid mogen rondlo-
pen in Herent. We zijn met duidelijke 
standpunten naar de kiezers gestapt en 
hebben daarvoor ook het vertrouwen 
gekregen. Wel, ons partijprogramma 
is bijna volledig terug te vinden in de 
meerjarenplanning die door de gemeen-
teraad in december is goedgekeurd. De 
financiële situatie die we geërfd hebben, 
dat weet iedereen intussen, is ronduit 
slecht. We hebben de Herentenaren 
beloofd de personenbelasting en de 
opcentiemen niet te verhogen. Ik ben 
trots te kunnen zeggen dat we onze 
belofte zijn nagekomen.”

Is er dan ook nog plaats voor andere 
verwezenlijkingen?
Philippe Scheys: “Zeker wel. We kun-
nen ook initiatieven nemen die het 
gemeenschapsleven aangenamer maken 
zonder dat het geld kost. Op het gebied 
van ruimtelijke ordening proberen we 
de toenemende druk op de bebouwing 
in te dijken. De Ruimtelijke Uitvoe-
ringsplannen (RUP’s) die door de 
vorige beleidsploeg zijn goedgekeurd, 
kunnen we niet meer terugdraaien: 
Molenveld is daar een voorbeeld van. 
Naar de toekomst toe voorzien we 
een herziening van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. Ik wil meer 
aandacht voor het afremmen van de 
verdichting van onze woonkernen en 
alle daaruit voortvloeiende problemen 
zoals mobiliteit.”

Digitaal loket vrijwilligers
“Een ander aandachtspunt ligt bij de 
vrijwilligerswerking. Dit is de olie die 
heel ons maatschappelijk leven doet 
draaien zowel op sportief, cultureel 
als sociaal vlak. Hier wil ik een betere 
koppeling tussen vraag en aanbod van 
vrijwilligers via een digitaal loket op de 
gemeentelijke website.”

“Als schepen verantwoordelijk voor 
de markten wil ik in de lente van 2014 
starten met een maandelijkse avond-
markt. Enerzijds is er de vaststelling dat 
in Herent veel tweeverdieners wonen 
die sowieso niet naar de wekelijkse 
dinsdagmarkt kunnen. Anderzijds 
moeten er meer mogelijkheden voor 
sociaal contact gecreëerd worden. Via 
die avondmarkt proberen we daaraan 
tegemoet te komen. Koken hoeft niet 
altijd geld te kosten”, besluit Philippe 
Scheys.

De kerntaak van het Sociaal Huis houdt 
in alle inwoners hulp en ondersteuning te 
bieden zodat ze kunnen voorzien in hun 
basisbehoeften. Herent mag gekend zijn als 
een van de rijkere gemeentes van ons arron-
dissement, toch merken we dat de kloof  
tussen rijk en arm alsmaar groter wordt. 
Ook het aantal hulpvragen is de laatste 
jaren gestegen.

“We willen de komende jaren inzetten op 
vrijwilligers. Het aantal zorg- en hulpvra-
gen neemt sneller toe dan het aanbod van 
professionele inzet. We willen vrijwilligers 
aantrekken die ons kunnen ondersteunen. 
We zullen deze aanmoedigen en bovenal 

waarderen”, verduidelijkt Liesbeth.

“Ook wensen we meer in te zetten op 
tewerkstelling. We zijn ervan overtuigd dat 
gezinnen meer zelfredzaam worden door 
zelfstandig een inkomen te vergaren. Van-
wege verscheidene problemen - mobiliteit, 
kinderopvang, gebrek aan vaardigheden… 
- kan het zijn dat de stap naar werk te hoog 
gegrepen is. We willen dit traject samen met 
hen bewandelen.”

Dagopvang voor ouderen
“De vergrijzing van de maatschappij telt 
ook in Herent. Zorg voor ouderen is 
meer dan ooit belangrijk. Mensen zo lang 

mogelijk thuis laten wonen is één van onze 
hoofddoelstellingen. We wensen in de toe-
komst autonoom dagopvang voor ouderen 
te organiseren.” 

“De nood aan kinderopvang is hoog. 
Door de sluiting van enkele crèches is dit 
pijnlijk zichtbaar geworden. Onze dienst 
onthaalouders kan haar capaciteit verhogen. 
We zullen in de nabije toekomst proberen 
onthaalouders actief  aan te trekken, om 
op deze manier 
de nood aan 
kinderopvang te 
verkleinen.”

“En we hebben 
nog zoveel an-
dere plannen”, 
besluit Liesbeth 
Van Hemelrijck.

Philippe Scheys, schepen van Ruimtelijke Ordening en Steden-
bouw, Sport, Markten en Vrijwilligerswerk blikt tevreden terug op 
het eerste jaar in het schepencollege.

Het Sociaal Huis (OCMW) heeft onder impuls van Liesbeth Van 
Hemelrijck, schepen van Welzijn, een sterk beleid uitgetekend 
voor de komende zes jaar. Het Sociaal Huis wil er zijn voor alle 
mensen, voor elke inwoner van Herent.
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Infrastructuur voor jeugd heeft prioriteit

Drie CD&V-
vrouwen 
met pit

- Hoe heb je het eerste jaar als schepen 
ervaren? Wat heb je al kunnen realise-
ren?
Maarten: “Het eerste jaar werk je nog 
het laatste jaar van het vorige beleids-
plan af, maar toch denk ik dat al enkele 
accenten heb kunnen leggen. Zo is er 
gestart met de renovatie van het nieuwe 
jeugdhuis, heb ik het “Goe gespeeld”-
charter ondertekend en mocht ik als 
schepen van Duurzaamheid mee de 
eerste stap zetten naar de Burgemees-
tersconvenant; een verbintenis om de 
CO2-uitstoot in Herent met 20% te 
verlagen tegen 2020. Ook de oprichting 
van de mobiliteitsraad doet mij veel 
deugd. Uiteraard zijn deze realisaties 
het resultaat van ploegwerk binnen het 
nieuwe bestuur en de inzet van onze lo-
kale CD&V-militanten. Zij houden mij 
scherp en hebben al meerdere ideeën 
aangereikt.”

- Welke prioriteiten wil je in de toe-
komst leggen?
Maarten: “Ik heb ervoor gekozen om 
een doorgedreven inhaalbeweging in 
gang te brengen op vlak van jeugdin-
frastructuur. Zo zal de problematiek 
van de erbarmelijke scoutslokalen in 
Veltem-Beisem eindelijk opgelost zijn 
en stijgt ook de subsidiepot voor de 
andere verenigingen. De bestaande 
speelterreinen zullen een grondige face-
lift krijgen. Op vlak van mobiliteit wil ik 
werken aan de uitvoering en optimali-
satie van de circulatieplannen van onze 
dorpskernen. Een actief  beleid rond 
de trage wegen zou de schoolomgeving 
veilig bereikbaar moeten maken. Uiter-
aard kijk ik uit naar de nulmeting waarin 
de CO2-uitstoot van onze gemeente 
wordt bepaald en de beslissing om in te 
zetten op groene mobiliteit, o.a. elektri-
sche laadpalen, kadert in een duurzaam 
mobiliteitsbeleid dat ik wil voeren.”

Wil je op de hoogte blijven van de 
activiteiten van onze schepen, schrijf  
je dan in op de nieuwsbrief  via http://
www.maartenforceville.be/nieuwsbrief/ 
of  via twitteraccount “@maartenhe-
rent”

Kristin Lercangé, An Katrien Soder-
mans en Debra De Greef  zetelen sinds 
januari ‘13 in de gemeenteraad voor 
CD&V. Op de website van CD&V 
Herent vertellen ze hoe ze dit eerste 
jaar hebben beleefd. Je leest er over hun 
ervaringen, realisaties en toekomstplan-
nen. Ze hebben het ondermeer over 
een sterilisatiecampagne voor zwerfkat-
ten, de mobiliteitsproblemen in Veltem, 
de aanleg van een geboortebos, enz.

Je leest hun verhaal op http://herent.
cdenv.be/

Maarten Forceville werd in januari 2013 schepen van schepen van 
Jeugd en Speelpleinwerking, Mobiliteit, Gelijke kansen, en Duur-
zaamheid. Ondertussen zijn we één jaar verder.
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De ontwikkeling van site De Sol moet 
meer zijn dan een golfterrein vindt CD&V 
Blankenberge-Uitkerke
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Uw lokale contactpersoon
Jos Vercruysse 
(jos.vercruysse@skynet.be)
www.herent.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking 
over het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

JONGCD&V maakt 
werk van kinderopvang

“Wij werden bijzonder aangesproken door dit gebeuren”, vertelt Thijs Smeyers, voor-
zitter van JONGCD&V Herent. “Het werd duidelijk dat we werk moesten maken van 
kinderopvang in de toekomst, zowel in Vlaanderen als in onze groeiende gemeente.” 
De jongeren schreven een lijvige analyse en deden enkele voorstellen aan het CD&V-
bestuur.

Ook besloten de JONGCD&V-ers een vraag te richten aan minister van Gezin, Jo Van-
deurzen. “Het viel ons op dat de regering met het nieuwe decreet voor de kinderopvan-
ginitiatieven een uitbreiding van het aantal Inkomensgerelateerde (IKG) plaatsen wenst, 
maar dat de subsidiëring niet vermeld wordt.” Aan de minister werd gevraagd deze 
financiering bij te stellen en Herent als prioritaire gemeente voor een uitbreiding van 
IKG-plaatsen op te nemen. Daarnaast vroegen de jongeren een duidelijke procedure bij 
faillissement. “Dit is iets wat we in oktober hard gemist hebben. Een duidelijker kader 
had het gemeentebestuur veel meer mogelijkheden gegeven”, besluit Thijs Smeyers.

Elke inwoner van Herent heeft intussen gehoord over het recente 
faillissement van een kinderdagverblijf. Hierdoor verloren bijna 80 
kinderen hun opvangplaats, meer dan 40 on- of pasgeboren kin-
deren waren al ingeschreven en moesten plots op zoek naar een 
oplossing. Door het faillissement verloren 15 kinderverzorgsters 
hun baan.


