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Plan voor Herne  2013-2018

HERNE werkt !

2. Een veilige en
 verkeersveilige gemeente
- Snelheidsduivels aanpakken door het plaatsen van 

flitspalen en snelheidsremmers op gevaarlijke punten

- Veiligheid in de omgeving van scholen en jeugdlo-
kalen verhogen door het aanstellen van gemach-
tigde opzichters

- Herinrichten doorgang centrum 

- De parking en het stationsplein worden volledige 
heraangelegd

- Voor mindermobiele personen wordt alternatief 
busvervoer aangeboden als antwoord op de 
afbouw van de bediening door De Lijn

- Investeren in extra vrijwilligers voor de brandweer-
voorpost

- Diefstalacties verhogen

- Verdere uitbouw brandweer

1. Een aangename
 woongemeente
- 34 sociale woningen worden afgewerkt tegen 2014

- Meer dan 100 nieuwe woningen, appartementen en 
kavels worden gerealiseerd op de oude industriële 
site van Fondatel n.v.

- Dorpspleinen worden gezellige ontmoetingsplaatsen 
door het aanbrengen van banken, terrasjes en perkjes…

- 2 sociale woningen in pastorie te Herfelingen

“Dorpspleinen worden

gezellige ontmoetingsplaatsen.”

“Gemeente zorgt voor

eigen busvervoer!”

Is het verwonderlijk dat de politieke molen al enkele weken op volle toeren draait? Uiteraard niet… maar CD&V Herne gaat er prat op 
geen vier weken maar zes jaar gewerkt te hebben aan die betere gemeente. Politiek voeren doe je immers zes jaar lang (of je nu in 
de oppositie zit of in de meerderheid).
In mei reeds werd duidelijk dat de 17 kandidaten op de lijst van CD&V Herne uit alle leeftijdscategorieën komen, maar vooral dat uit 
elke deelgemeente kandidaten werden aangesteld. Tevens zijn we trots op hun diversiteit... en elk van hen maakt deel uit van het 
verenigingsleven (sport, cultuur, jeugd, senioren).
Wij staan te midden van onze bevolking, we weten wat leeft bij jullie (enquête, huisbezoeken, …) en willen het reilen en zeilen van onze gemeente 
verder onder onze hoede nemen. Daarom durven wij vragen te kiezen voor het betere Herne en opnieuw te stemmen voor CD&V Herne.
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3. Propere en degelijke
 infrastructuur
- Heraanleg van twaalf straten

- Uitvoering van de aanleg van het fietspad-Herne-Kokejane 
en de heraanleg van het fietspad Kokejane-Herfelingen

- Opstellen van een grachten- en bermbeheerplan

- Nieuwe werkploeg binnen de technische dienst die 
instaat voor het onderhoud en het beheer van een 
‘propere gemeente’

- Bouwen van beschermingsdijken en extra overstro-
mingsgebieden

- Plaatsen van extra vuilnisbakken/blikkenvangers

- Parking en stationsplein worden volledig heraangelegd

5. Een groene en duurzame
 gemeente
- Actie ”Herne plant 1.000 nieuwe bomen”

- Uitbouw natuur-, park- en wandelgebied

- Investeren in groene energie (door o.a. plaatsen van 
zonneboilers op de sporthal…) en overschakelen op 
groene stroom voor de gemeentelijke gebouwen

- Plaatsen van extra vuilnisbakken/blikkenvangers

- Acties tegen sluikstorten, sluikstoken en bestrijding 
van distels (door technische dienst)

- Opmaak van een natuurontwikkelingsplan

- Gezamelijke aankoopactie rond groene energie

4. Een landbouwvriendelijke
 gemeente
- Verdraagzaamheid en respect voor landbouw 

stimuleren

- Landbouw in het onderwijs introduceren (boeren 
met klasse, educatieve pakketten)

- Landbouwers steunen die 
investeren in een klimaat-
vriendelijk bedrijf en 
diervriendelijke teelten

- Autobanden inleveren in 
het containerpark mogelijk 
maken

- Erosie bestrijden

- Burgers stimuleren om 
voor lokale producten te 
kiezen

- Containerpark toegankelijk 
met tractor

6. Een sociale en gezonde
 gemeente
- Diverse preventieve acties rond gezondheid organi-

seren

- Herne wordt een “hart”-veilige gemeente (door o.a. 
het plaatsen van defibrilatoren)

- Uitbreiding van kwalitatieve en flexibele kinderop-
vang in nieuw gebouw

- De jaarlijkse subsidie voor onthaalouders worden 
verhoogd

- Verbroedering met dorp uit het zuiden, organisatie 
tweedehandsbeurzen

- Herne wordt Damiaandorp

- Kookboek door inwoners van verschillende nationaliteiten

- Garageverkoop krijgt vervolg

met klasse, educatieve pakketten)

“Volledig stationsplein en parking

worden volwaardig heraangelegd.”

“Autobanden inleveren

op containerpark.”

“Actie:

Herne plant 1000 nieuwe bomen!”

Garageverkoop krijgt vervolgGarageverkoop krijgt vervolg

“Kwalitatieve en flexibele

kinderopvang in nieuw gebouw”
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7. Een bedrijvige gemeente

- Uitbreiding KMO-zone Scheibeek, poets, strijk- en 
klusjesdiensten

- Lokale streekproducten ondersteunen

- Infogids uitbrengen met info alle handelaars en verenigingen

- Financiële ondersteuning ter promotie van lokale handelaars

- Middenstandsraad spreekt zich uit bij inplanting 
parkeergelegenheid, aanleg nieuwe dorpspleinen, 
mobiliteitsplan, …

- Bloeiende horeca ondersteunen

8. Een talentvolle gemeente
- Ondersteuning van scholen in voor en naschoolse 

kinderopvang

- Samenwerking tussen de schoolnetten bevorderen

- Uitbreiding klaslokalen Gemeentelijke Basisschool 
“De Regenboog”

- Gemeentelijke ondersteuning van diverse schoolnetten 

10. Een fijne oude dag
- CD&V streeft naar een belastingdruk ONDER het 

Vlaamse gemiddelde

- Schuldenlast verder verminderen en de reserves 
aanwenden voor duurzame investeringen

- Klachten snel behandelen en opvolgen 

- Participatie van de burger vergroten door betere 
communicatie

- Plaatsen van elektronische infoborden in de centra

9. Een sportieve en
 bruisende gemeente
- Hogere financiële en/of logistieke ondersteuning 

verenigingen, het kloppend hart van je gemeente

- Inrichten van polyvalente cultuurzaal en vormings-
centrum

- Wandelknooppuntennetwerk moderniseren, 
wandelpad langs de Markevallei creëren

- Plaatsen van informatieve schuil- en rusthuisjes 
langs fiets- en wandelwegen

- Creëren van een gemeentelijke looppiste

- Aanleg van synthetisch voetbalveld

“Aanleg van een looppiste”

Lekkers uit het Pajottenland
Recepten

© Lekkers uit het Pajottenland

“Uitbreiding KMO-zone en meer

tewerkstelling in eigen gemeente.”

“Gemeentelijke ondersteuning

voor alle scholen.”

“Dagopvang voor thuiswonende

senioren en dienstencentrum.”
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11. JongCD&V

Voor alle duidelijkheid

- Speelgelegenheid in elke deelgemeente

- Aandacht voor kinderen en jongeren bij aanleg 
openbare ruimte

- Woongelegenheid voor jong-volwassenen

- Meer opvoedingsondersteuning

- Fuiven subsidiëren

- Duurzaam bouwen promoten en ondersteunen

“tekst”

7. Een bedrijvige gemeente
- extra: bloeiende horeca ondersteunen

Uitbreiding KMO-zone en meer tewerkstelling in eigen gemeente

8. Een talentvolle gemeente
- alleen puntjes onderwijs en toevoegen
onderwijsondersteuning

Gemeentelijke ondersteuning voor alle scholen

9. Een sportieve en bruisende gemeente
- rest van de puntjes van onderwijs en vrije tijd

Aanleg van een looppiste

10. Een fijne oude dag
- alles ok van senioren

Dagopvang voor thuiswonende senioren en dienstencentrum

11. Een jonge gemeente
- speelgelegenheid in elke deelgemeente
- aandacht voor kinderen en jongeren bij aanleg openbare ruimte
- woongelegenheid voor jong-volwassenen
- meer opvoedingsondersteuning
- fuiven subsidiëren
- duurzaam bouwen promoten en ondersteunen

Woongelegenheid voor jong-volwassenen

12. E�ciênt en toekomstgericht..
alles ok

Belastingen gaan onder het Vlaams gemiddelde

“Woongelegenheid voor

jong-volwassenen.”

12. E�ciënt en
 toekomstgericht…
- CD&V streeft naar een belastingdruk ONDER het 

Vlaamse gemiddelde

- Schuldenlast verder verminderen en de reserves 
aanwenden voor duurzame investeringen

- Klachten snel behandelen en opvolgen 

- Participatie van de burger vergroten door betere 
communicatie

- Plaatsen van elektronische infoborden in de centra

“Belastingen gaan onder

het Vlaams gemiddelde”


