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SAMEN VERDER VOORUIT
PROGRAMMA 2019-2024

Herne
Herfelingen

Sint-Pieters-Kapelle
Kokejane



Voorwoord
Herne behoort tot de Vlaamse top 5 van meest aangename gemeenten. 
“‘t is hier goed wonen” horen we dan ook van veel mensen die we ontmoeten. Dat  
goed gevoel moeten we koesteren en er actief voor zorgen dat het ook zo blijft. 
Wat dat betreft  is ‘stabiliteit’ geen verkeerde keuze. Tegelijk is er de erkenning 
dat men Herne beschouwt als een voorbeeldgemeente voor nieuwe evoluties die 
zich aandienen. En ook dat koploperschap verdient blijvende aandacht. Met ons 
programma denken we dat we een goed evenwicht nastreven. Bovendien zal u ook 
merken dat we geen één-thema-partij zijn: met onze kleurrijke ploeg staan we voor  
een divers pakket van plannen en ambities, voor jong en oud. Met uw steun kunnen 
we blijven werken aan een warme gemeente waar iedereen zijn gading vindt, 
vandaag en morgen! 
 
De ganse CD  V Ploeg&



>>Ondergrondse  
recyclage- 
containers in elke 
deelgemeente.  Da’s 
proper, 24u/24u en 
goed voor het milieu

>> We schroeven het restafval in de    
gemeente sterk terug  

>> Doorgedreven acties voor het vermijden 
van zwerfvuil 

>> Met onze bestuursploeg geven we  het 
voorbeeld om meer plastiekarm 
te leven, bv. door herbruikbare 
bekers op grote evenementen

 

Afvalarm!



>>  Verfraaide 
dorpskernen 
met streekeigen 
beplantingen.  Het 
centrum van Herne 
wordt heraangelegd 
met aandacht voor 
mindervaliden

>> Herne maakt een plan voor behoud 
en beheer van haar waardevolle 
natuurplekken (GNOP)

>> Waterbuffer en speelnatuur langs de 
Mark (Rendries) en dichtbij het dorp,  
4 ha grond nabij het centrum 
worden aangekocht

Meer natuur!



Lokale economie!

>> Onze 
bedrijven 
krijgen 
ontwikkelings-

 kansen door 
uitbreiding van de KMO-
zone

>> Het gemeentebestuur is klant bij 
onze lokale bedrijven

>> Stimuleren van initiatieven van sociale 
economie (wijkwerken) en circulaire economie 
(herstelcafé, fab lab)

>> Dominicanessenklooster openstellen voor 
ondernemers (flexwerkplek)

>> Promoten van winkelen/dienstverlening in 
eigen dorp, ook aan huis 

>> Aantrekkelijke dorpskernen ter 
ondersteuning van de lokale 
handelaars

Lokale economie!



>>  ANPR
 camera’s voor
 inbraakpreventie 

en trajectcontroles, 
snelheidsremmende 
elementen, stap- 
en fietsvriendelijke 
schooltrajecten en veilige 
schoolomgeving

>> Herstellen van een volgende reeks straten

>> Heraanleg stationsplein, parking en veilige 
fietsstallingen onder de vorm van fietskluizen  

>> Vernieuwen verkeersborden en straatnaamborden

>> Verder inschakelen van bewakingsfirma 
wanneer er nood aan is

>> Versneld uitbreiden van elektrische 
laadpalen en ter beschikking 
stellen van elektrische 
deelwagen

Veilig & mobiel!



>> Een rijk 
cultureel 
aanbod voor 
iedere inwoner

 in ons
 Gemeenschapscentrum

>> Concretiseren van het her- 
of nevengebruik van kerken en 
andere gebouwen

>> Muziekacademie op één locatie en een 
tekenacademie starten

>> Bibliotheek : automatische uitleenbalie 
voor meer service op maat van de 
bezoeker

>> Breng kleur in Herne: geef 
muren, vuilnisbakken een 
kleurtje

Ruimte voor cultuur 
en creativiteit!



Groene energie!
>>  Sensibiliseren
 en informeren 

omtrent 
energiebesparende 
maatregelen

>>  We stellen thermografische 
luchtscans ter beschikking van 
iedere inwoner

>> Samen met de netbeheerder 
overschakelen naar slimme openbare 
verlichting in combinatie met ‘ver-LED-ding’

>> Zonnepanelen op gemeentelijke daken

>> Door nu met u te investeren in hernieuwbare 
energie kunnen we in de toekomst geld 
verdienen. We dromen zelfs van een heus 
energiepark 

>> Van nabij opvolgen en mee 
uitwerken van het strategisch 
plan hernieuwbare energie 
Pajottenland



Onze landbouw!
>>Sensibilisering 

leidt tot 
meer respect 
voor hedendaagse 
landbouw

>> Ondersteunen van 
de uitbouw van de 
korteketenlandbouw in het 
bijzonder door een knooppunt voor 
lokale voeding en koken (‘foodhub’) 
in het Dominicanessenklooster/
stationsgebouw

>> Samenwerking met landbouw 
voor aanleg en onderhoud 
natuurranden, bomenrijen, 
hagen, bloemenkanten, 
poelen



>> Herne wordt
 een dementie-

vriendelijke gemeente 
en pleegzorggemeente

>> Blijven investeren in 
toegankelijke en kwaliteitsvolle 
dienst -en hulpverlening zoals 
bv. een dagcentrum voor senioren, 
ondersteunen van levenslang thuiswonen

>> Mobiel loket: gemeentelijke diensten helpen 
minder mobiele inwoners aan huis

>> Kompaskaart: afspraken met verenigingen om inwoners 
met een lager inkomen te voorzien van een kortingspas op 
inschrijving/lidgeld voor sport- en andere verenigingen

>> Lokaal loket voor kinderopvang 

>> Buurtbus zorgt voor extra vervoersmogelijkheden en 
deelname aan activiteiten voor jong en oud, zoals bv. ons 
dorpsrestaurant

>> Herne onderschrijft de duurzame
 ontwikkelingsdoelstellingen en  

verhoogt het budget voor Herne 
Solidair

Sociaal, solidair & 
seniorvriendelijk!



“We 
moeten 
de aarde
beschouwen
als moeder en als 
bron van het leven, niet 
alleen voor onszelf maar 
ook voor toekomstige 
generaties.”
Rigoberta Menchu Tum



>> We gaan    
voor een 
erkenning als 
kindvriendelijke 
gemeente

>> Evenementenloket: de   
administratieve last laag 

 houden 

>> Aanbod feestbus bij fuiven uitbreiden

>> Speelbos of speelnatuur in elke 
deelgemeente 

>> Nieuwe stek voor de jeugd in het 
centrum

>> Behouden van de blokspot

Jong!



>> Verdere
 sensibilise-

ring en 
ondersteuning 
van sportactiviteiten 
(en beweging in het 
algemeen)

>> Aanleg van een Finse looppiste 

>> Beweging, meditatie en rust in het 
Gemeenschapscentrum

>> Wieltjeswandeling: wandelroutes voor 
buggy’s en rolstoelen

>> Er komt een 
mountainbikeroute en een 
paardenroute

Gezond & sportief!



>> Iedere 
deelgemeente 
ontvangt een budget 
dat ze zelf mag besteden 
aan zinvolle en duurzame 
initiatieven

>> Via bewonersvergaderingen, 
terreinbezoeken en

 onlineburgerplatformen vragen we naar uw 
constructieve

 mening

>> In de klimaatraad mag iedereen meedenken om Herne
 klimaatneutraal te maken tegen 2040

>> Herdynamiseren van alle overlegorganen en gemeentelijke 
adviesraden 

>> Verder actief ondersteunen van de initiatieven van onze 
verenigingen

>> Duidelijke, transparante en snelle communicatie op 
maat, digitaal en met persoonlijk

 contact

>> Een nieuwe en gepersonaliseerde website 
maakt ons klaar voor de toekomst 

Samen!



>> Doorgedreven 
intergemeentelijke 
samenwerking om 
kostenbesparend te kunnen 
werken

>> Integratie gemeente en OCMW, 
centralisatie gemeentelijke loodsen

>> Dierenwelzijn:  zwerfkattencampagne verder 
uitbreiden, meldpunt op de gemeente voor 
verwaarloosde/mishandelde dieren

>> Integratie bevorderen door cursus Nederlands te 
ondersteunen, taalkampen voor kinderen

>> De Fondatelsite ontwikkelen tot een voorbeeld van een 
moderne wijk

>> Slimme dorpen: nieuwe technologieën zorgen voor efficiëntie en meer 
comfort

>> Zacht toerisme stimuleren

>> Cursussen organiseren voor senioren

>> Vernieuwd communicatiebeleid

>> Verdere intensieve samenwerking met de 
woonwinkel; versterking 

 van de wijkwerkingen

En dan nog dit!



Verkiezingsdrukwerk. V.U. Michael Schoukens, Grotestraat 2, 1540 Herne
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