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Herne en Kokejane 
verbonden 
door fietspad

Samen smelten of samen werken

Het fietspad tussen de bebouwde kom van Kokejane en die van Herne is er.
Iedereen zal nu met een gerust hart tussen de twee dorpskernen kunnen fietsen. Langsheen het 
grootste gedeelte van het parcours zal er een gracht of haag tussen de rijweg en het fietspad zijn, 
zodat beide verkeersvormen van elkaar gescheiden zijn. Langs beide zijden loopt er een fietspad, 
zodat ons fietspad voor 80% gesubsidieerd is. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 
dit gedeelte van de Lindestraat, de Vancauwenberghelaan, de Broekstraat en de Kleine Broek-
straat te vernieuwen, tegelijkertijd werd er een gescheiden riolering  aangelegd. Wegen vernieu-
wen en onderhouden is een stevige hap uit ons budget, maar is voor ons een must. Volgend jaar 
zullen volgende vier straten aangepakt worden: de Zullikstraat, Rooststraat, Boulevard en de 
Eysbroekstraat.  Het plan is deze 4 straten in pakket uit te besteden om zo over een betere prijs te 
kunnen onderhandelen.

Ik wil niets vertellen over ons typisch Bel-
gisch zomerweertje, want daar kunnen we 
niet aan werken… Ik wil het hebben over 
iets waar we wel aan kunnen (samen)werken.
Het Vlaams instituut voor Economie en  
Samenleving heeft een studie gemaakt  
waaruit blijkt dat kleine gemeenten  
(< 15 000 inwoners) niet genoeg bestuurs-
kracht hebben. Dit wil niet zeggen dat ze 
niet over een goed bestuur beschikken, maar 
de financiële draagkracht lijkt niet groot 
genoeg om dezelfde dienstverlening te geven 
als de grotere gemeenten en steden.
Volgens deze studie zou Herne deel gaan 
uitmaken van “Groot-Halle”, samen met 

Bever, Galmaarden, Gooik, Pepingen en 
Halle, goed voor 68 000 inwoners.
Na Groot-Leuven, met 150 000 inwoners, 
zijn we dan de tweede grootste in Vlaams-
Brabant.
Als we over de provinciegrenzen heen kij-
ken, als deze dan nog bestaan, zullen we bij 
de 15 grootste kernen van Vlaanderen horen 
(op 145 gemeenten).
Deze cijfers zijn allemaal gebaseerd op aan-
tallen en pendelrelaties tussen gemeenten.
Wij die gewoon zijn om in een dorp te leven, 
waar iedereen elkaar wel van ergens kent, 
zullen opgeslorpt worden in een gemeen-
schap die tien keer zo groot is als de huidige. 

Het uitzicht van ons dorp zal niet verande-
ren, maar hoe ver zal ons bestuur dan wel 
niet van ons af  staan, letterlijk en figuurlijk?
Fusies lijken er hoe dan ook te komen, daar 
kunnen we in 
de toekomst 
niet onderuit. 
Als het van ons 
afhangt, kiezen 
wij voor sa-
menwerken ipv 
samensmelten.

Michaël Schoukens, 
voorzitter CD&V Herne



Groenplan Herne
De weg naar een properder Herne

Met studiebureau Anthea en het Agent-
schap Natuur en Bos bekijken we hoe 
de wegbermen het best onderhouden 
kunnen worden. We moeten er rekening 
mee houden de bermen niet vóór 15 juni 
gemaaid mogen worden, maar voor som-
mige bermen kunnen er uitzonderingen 
gemaakt worden zodat de verkeersveilig-
heid gewaarborgd blijft, bv kruispunten….

De nieuwe veeg- en borstelmachine is 
aangekomen en deze zal niet enkel ingezet 
worden om de verharde pleinen en wegen 
te onderhouden, er is ook een borstel om 
het onkruid dat in de goten van de straten  
en tussen de voegen op betonstraten 
groeit te verwijderen op een efficiëntere 
manier. Zo zal ook het water vlugger afge-
voerd kunnen worden naar de grachten. 

Het is ook de bedoeling dat deze machine 
elke dag rijdt, daardoor kunnen we met 
1 personeelslid meer vierkante meters 
Herne opkuisen.

Door deze structurele aanpak moet Herne 
naast het Groene Kwadrant het ‘proper-
ste’ Kwadrant worden.

We hebben een plan opgesteld  om onze groene plekjes in de ge-
meente te onderhouden. Elke voetweg en elk plein is in een schema 
opgenomen om  op regelmatige basis een opknapbeurt te krijgen. 
Zo worden jullie niet meer geconfronteerd met niet-onderhouden 
perken en voetwegen. Uiteraard zijn de werken weersgevoelig en 
zal dit niet op vaste tijdstippen gepland kunnen worden.
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Groentekans ‘oogst’ succes

Café Courgette, met ondersteuning 
van Velt Groot-Gooik, laat volwas-
senen samen in de tuin werken en 
de geteelde groenten worden nadien 
gedeeld.

Groentekans is een project van 
3Wplus, voorheen Opbouwwerk 
Haviland, in samenwerking met de 
OCMW’s van Herne, Galmaarden en 
Bever en met het Regionaal Landschap 
Pajottenland en Zennevallei.  Doel is 
de plattelandsarmoede tegen te gaan 
door kansarme kinderen aan te zetten 
tot gezonde voeding via het samen 
ecologisch tuinieren. Mooi meegeno-
men is dat dit project ook rendeert in 
de tewerkstelling door duurzame jobs 
te creëren voor langdurig werkzoeken-
den en leefloontrekkers.

Via de scholen blijkt dat gezonde 
voeding bij sommige kinderen ver 
te zoeken is. Verse groenten zijn bij 
vele kinderen onbekend en daardoor 
trekken ze er ook hun neus voor op. 
Via dit project worden kinderen weer 
vertrouwd gemaakt met de verschei-
denheid aan groenten en fruit en hun 
smaak.

De kinderen komen op zaterdagvoor-
middagen en woensdagnamiddagen 
geregeld samen in de tuin van het Do-
minicanessenklooster.  Ze leren, onder 
begeleiding,  hoe je een moestuin moet 
aanleggen en onderhouden. Er wordt 
rond het tuinieren ook een aanvullend 
aanbod uitgewerkt dat tegelijk educa-
tief, ecologisch en ontspannend is.

Het is belangrijk dat de kinderen ook 
thuis de boodschap van de nood aan 
gezonde voeding uitdragen. Daarom 
kan de groepswerking met de kinderen 
doorgetrokken worden bij de kinderen  
thuis, waar het project ook hulp voor-
ziet voor de aanleg van een moes- en/
of  kruidentuin. 

Dat het een moestuin werd om U 
tegen te zeggen kon bewonderd wor-
den op het kloostertuinfeest dat deze 
zomer georganiseerd werd in samen-
werking met (H)echt Herne en de 
Gezinsbond.

En de oogst? Die wordt netjes ver-
deeld of  samen opgegeten!

Sonja Van Den Bossche, OCMW-raads-
lid is meter van het project Groente-
kans in het Dominicanessenklooster 
te Herne. Door haar toedoen kreeg 
Groentekans van Cera € 1.500 steun 
van Cera. Cera investeert in welvaart 
en welzijn, o.a. via armoedebestrijding. 
Groentekans voldoet aan een reële 
maatschappelijke behoefte, werkt met 
vrijwilligers, is duurzaam en creëert een 
hefboomeffect. Het geld zal besteed 
worden aan kookmateriaal, een insec-
tenhotel, een boormachine, groentebak-
ken, kinderoveralls en een grasmaaier.

In de kloostertuin van het Dominicanessenklooster heerst er de 
laatste maanden een enorme bedrijvigheid. Overal verschenen 
groente- en fruitbedden, kruidenbakken, planten en vogelver-
schrikkers. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de 
projecten Groetenkans en Café Courgette.
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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!

Uw lokale contactpersoon
Michaël Schoukens
(apollovanherne@hotmail.com)
www.herne.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

Frans Minnaertstraat  
heeft bewoners

Het project is een samenwerking tussen 
de gemeente Herne en Providentia. 
Deze sociale huisvestingsmaatschappij 
hield bij de toewijzing aan de huurders 
en kopers onder andere  rekening met  
inkomen, leeftijd en inschrijving in het 
bevolkings- of  vreemdelingenregister. 
De bewoners mogen geen andere wo-
ning of  bouwgrond in volle eigendom 
of  in vruchtgebruik hebben en ook 
kennis van het Nederlands en inburger-
bereidheid zijn voorwaarden.

Herne wil op die manier aan gezinnen 
en alleenstaanden met een klein tot 
middelgroot inkomen de kans bieden 
een betaalbare woongelegenheid te hu-
ren of  te kopen in hun eigen buurt. 

De wijk kreeg de naam ‘Frans Min-
naertstraat’, naar de kunstenaar die 
leefde en werkte in de Grotestraat en 3 
jaar geleden in Herne overleed. 

Het sociale woonproject aan 
het Stationsplein van Herne 
is klaar. Sinds kort zijn alle 37 
sociale wooneenheden be-
woond. Het gaat om 16 huur-
appartementen van 2 tot 4 
personen met elk een eigen 
ingang en tuintje, 6 huurwo-
ningen met 3 slaapkamers, ga-
rage en kleine tuin en 15 koop-
woningen met 3 slaapkamers, 
een tuintje en een carport.


