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800 + 1
800 jaar Herne werd feestelijk in-
gezet met de onvergetelijke nieuw-
jaarsreceptie. Meteen was het start-
schot gegeven om er een flinke lap 
op te geven. Het werd een feestjaar 
om ‘U’ tegen te zeggen. Kinderen 
konden op kamp in eigen dorp, de 
historische evocatie bracht ons in de 
sfeer van onze bedovergrootouders. 
De kerk in de steigers kreeg voor 
de gelegenheid een 800-voorschoot. 
De tentoonstelling in de kerk 
bevatte unieke stukken die de tand 
des tijd hebben doorstaan. Ook vele 
verenigingen staken hun activitei-
ten in een 800-feestkleedje. Het 
lentekwadrant, de hoevetochten, 
het plosjfestival,… Teveel om op te 
noemen maar voor ieder wat wils.
Op 30 december kunnen wij, in-
woners van het groene kwadrant, 
er nog eens invliegen op het niet te 
missen slotevenement. Dan zit 800-
jaar Herne er definitief  op.
Maar als de rook rond het feestjaar 
is opgetrokken, wel dan beginnen 
we aan 801 jaar Herne. En ook dat 
wordt vast de moeite waard…
Prettige feesten!

Lieven Snoeks
Voorzitter 

CD&V Herne

Veel vriendschap en 
vrede toegewenst met 
Kerstmis, en voor 2012 
al het beste wat er is.

Vanwege het 
CD&V bestuur Herne

U bepaalt 
het beleid in Herne!  

De burgemeester brengt u een bezoek
Dat onze burgemeester zich met hart en ziel voor onze 
gemeente inzet wist u al. 24 op 24 staat hij ter beschik-
king voor eenieder van ons. In goede en kwade dagen 
zoals men stelt. Steeds paraat en overal aanwezig. Met de 
slogan: “Contact, als basis van eenheid” heeft onze burge-
meester zich geëngageerd om aan iedere woning van onze 
gemeente een bezoek te brengen. 

Met dit sterke engagement mag het meer dan duidelijk zijn dat u mee het 
beleid van de komende zes jaar zal bepalen. Uiteraard kan niet alles goed zijn 
in de gemeente, anders hoeft er niet meer bestuurd te worden. Anderzijds 
mag het ook duidelijk zijn dat CD&V Herne een duidelijke visie heeft op 
de toekomst van ons dorp. Met een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen in 
opmaak heeft het bestuur een duidelijke en mooie langetermijnvisie voorbe-
reid. Belangrijk in dit proces is uiteraard ook uw betrokkenheid. De kracht van 
ons dorp is zijn kleinschaligheid en daar wil onze burgemeester op inspelen 
door u te kennen en te erkennen. “Contact, als basis van eenheid”; alleen als 
er contact is tussen mensen kan gehandeld en gepraat worden, kunnen mooie 
dingen ontstaan. Daarom het engagement van onze burgemeester en het 
sterke signaal dat alleen samen met u Herne tot een blijvend mooie gemeente 
kan worden uitgebouwd. 
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Uw woning beveiligen met 
ondersteuning van de gemeente!

Binnen het Pajottenland is Herne de 
eerste gemeente die premies toekent 
voor inbraakpreventie van wonin-
gen. De premie bedraagt 25% van 
de gemaakte kosten met een maxi-
mum van 150 euro. Daarbovenop 
ontvangt u als aanvrager ook nog 
twee rookmelders en/of  een CO-

meter. Aan de toekenning gaat een 
keuring door een techno-preventief  
adviseur van de politie vooraf. Deze 
premie komt bovenop de belastings-
vermindering waar u 25 of  50% van 
de uitgaven met een maximumbe-
drag van 710 euro kan inbrengen in 
uw belastingen.  

Het openbaar 
vervoer 

promoten door...

In deze bestuursperiode werd ook 
aandacht besteed aan een degelijke 
infrastructuur voor de gebruikers 
van het openbaar vervoer. Zo wer-
den in de laatste twee jaar diverse 
bushokjes vernieuwd en werden 
sommige fiestenstallingen aange-
bracht. Ook de NMBS gaf  uitein-
delijk gevolg aan onze herhaalde 
verzoeken voor de plaatsing van een 
bijkomende fietsenstalling aan het 
station. Tijdens de gesprekken die 
onze burgemeester voerde met de 
NMBS werden afspraken gemaakt 
om in de komende 2 à 3 jaar ook 
de parking en het stationsplein te 
verfraaiien en uit te breiden.Al meer dan 3 jaren werkt 

de gemeente Herne in het 
kader van het Europees ge-
subsidieerde project “Kyo-
to in het Pajottenland” aan 
de promotie van energie-
besparende maatregelen 
(dak- en zoldervloerisola-
tie, muurisolatie, hoogren-
dementsbeglazing) en 
alternatieve energiebron-
nen (zonneboilers, fotovol-
taïsche panelen). 

Om de internationale afspraken te 
kunnen naleven moet iedereen zijn 
steentje bijdragen om zuiniger om te 
springen met energie. Alle informa-
tie over de acties vindt u op www.
kyotoinhetpajottenland.be. Energie 
besparen is in de eerste plaats voor 
u ook geld besparen want de ener-
gieprijzen zijn in het laatste decen-

nium de pan aan het uitswingen en 
met de steeds schaarser wordende 
voorraden aan petroleum en gas zal 
het er in de nabije toekomst niet op 
verbeteren. 
In de komende maand staan nog 
volgende samenaankoopacties op 
het getouw: op maandag 19 decem-
ber in het Parochiaal centrum in de 
Lindestraat 15 over de zolder- en 
dakisolatie; op dinsdag 24 januari 
2012 is het dan contactavond sa-
menaankoop muurisolatie in dezelf-
de locatie. Deze acties werden geleid 
door Bruno Moens vanuit het Edu-
catief  centrum Paddenbroek vzw in 
samenwerking met de 7 gemeenten 
van het Pajottenland, Opbouwwerk 
Pajottenland, ACV, KWB, de woon-
winkel Pajottenland… voor meer 
info kan u steeds terecht bij Kris 
Degroote (Kris.Degroote1@
telenet.be, 0478/233554). 

Wist je dat…

… het voetpad naar het 
 kerkhof  (Kartuizerstraat) 
 vernieuwd werd?

… de werken voor de 
 uitbreiding van het kerkhof  
 van Herfelingen zijn aangevat?

… schuilhokjes op ieder 
 kerkhof  van de gemeente 
 zullen worden geplaatst?

… de toegang tot het kerkhof  
 van Herne een grondige 
 opfrisbeurt krijgt?

Energie besparen moet! 
Doe mee met de samenaankoopacties
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Aanvankelijk poetsten er 5 werk-
neemsters voor DIENSTEN-
Service Herne maar de dienst kende 
een zodanig succes dat er op dit 
ogenblik 27 huishoudhulpen (3 
mannen en 24 vrouwen) met een 
vast contract en een aantal job-
studentes de diensten verzekeren. 
Nog steeds is DSH op zoek naar 
gemotiveerde huishoudhulpen om 
de ploeg verder te komen verster-
ken. Deze groei werd de afgelopen 
3 jaren in goede banen geleid door 
de zeer nauwe opvolging van de 
activiteiten door de PWA-beambte 
en bedienden van DSH , in nauwe 

samenwerking met de Kris Degroo-
te, Voorzitter van het PWA-DIEN-
STEN-Service Herne vzw. 

Vanaf  1 januari 2012 opent DSH in 
de Stationsstraat 53 een strijkpunt. 
Hiermee komen we tegemoet aan 
de wens van vele jonge en oudere 
gezinnen om hun strijkwerk uit 
te besteden aan een professionele 
strijkdienst. Het principe van het 
strijkpunt is eenvoudig : u brengt 
uw ongestreken was binnen in ons 
strijkpunt en onze speciaal daar-
voor opgeleide strijkster(s) gaan er 
onmiddellijk mee aan de slag. Op 

het afgesproken tijdstip haalt u uw 
wasgoed kreukvrij weer op. Betalen 
gebeurt eenvoudig met dienstenche-
ques (zonder de uitslag te kennen 
van de begrotingsonderhandelin-
gen en regeerakkoord is de huidige 
waarde van een cheque 7,5euro, na 
fiscale aftrek 5,25 euro per uur). 

LET OP : Op 1 januari 2012 wor-
den ook de burelen van het ver-
zelfstandigde DIENSTEN-Service 
Herne vzw verhuisd naar de Stati-
onsstraat 53, 1540 Herne. 
De gemeente Herne ondersteunt 
het hele project door het toekennen 
van een renteloze lening ter waarde 
van 75000 euro voor de aanpas-
singswerken van het gebouw 
Stationsstraat 53. 

Heeft u vragen over het strijkpunt of  
wenst u klant te worden? Gelieve contact 
op te nemen met Voorzitter  Kris Degroote 
(0478/23 35 54) via mail naar dsh@
herne.be

DIENSTEN-Service Herne breidt 
poetsdienst uit met een strijkpunt

Vanaf 1 januari 2012

Zoals beloofd heeft de CD&V-meerderheid in de afge-
lopen legislatuur verder gewerkt aan het uitbreiden van 
zijn dienstverlening aan de ganse Hernse bevolking. 
Naast de reeds bestaande poetsdienst van het OCMW 
startte het PWA-Herne vzw vanaf 1 januari 2009 met een 
eigen poetsdienst (een nieuwe afdeling van het PWA, ge-
naamd DIENSTEN-Service Herne) waar alle gezinnen die 
niet kunnen genieten van de diensten van het OCMW (in 
essentie de jongere gezonde bevolking, tweeverdieners). 

Jaarlijks CD&V-eetfestijn van 
4-5-6-7 november 2011 weer een succes!

Ons CD&V-eetfestijn kende dit jaar 
weer een stijgende opkomst. Maar 
liefst 130 personen meer als vorig jaar 
werden genoteerd. Zowat 2301 men-
sen kwamen smullen van de over-
heerlijke ossentong, Noorse schotel, 
koninginnenhapje of  biefstuk. Van 
harte dank aan iedereen die van onze 
kookkunsten is komen proeven. Zo 
een cijfer kunnen wij uiteraard alleen 
maar neerzetten dank zij de vrijwil-
lige medewerking van onze vrienden 
en familie. Het enthousiasme dat de 
groep uitstraalt werkt aanstekelijk! 
Steeds jongere mensen komen naar 
ons eetfestijn en willen voor ons de 
handen uit de mouwen steken. Wij 
appreciëren jullie steun enorm!
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“Dit moderne zoekportaal voor bi-
bliotheken is een belangrijke nieuwe 
stap in de verdere uitbouw van de 
digitale bibliotheek”, zegt Elke Zel-
derloo, gedeputeerde voor cultuur. 
“We zijn blij dat niet minder dan 30 
bibliotheken uit onze provincie in 
dit project meestappen”. 

Het gaat om de bibliotheken van 
Asse, Beersel, Bierbeek, Diest, 
Dilbeek, Drogenbos, Geetbets, 
Glabbeek, Gooik, Grimbergen, 
Halle, Herent, Herne, Huldenberg, 
Kortenaken, Lennik, Leuven, Linter, 
Londerzeel, Machelen, Meise, Op-
wijk, Pepingen, Roosdaal, Rotselaar, 
Ternat, Tielt-Winge, Vilvoorde, 
Zaventem en Zoutleeuw.

Het bibportaal maakt voor bi-
bliotheekgebruikers, om het even 
waar, op een gelijkaardige intuïtieve 
manier, de fysieke en digitale col-
lecties van openbare bibliotheken 
doorzoekbaar.
“Bibliotheken zijn sinds hun ont-

staan een plek waar het publiek 
terecht kan met vragen over kennis, 
cultuur, informatie en ontspanning. 
De recente digitale ontwikkelingen 
hebben onze wereld echter grondig 
veranderd. Het internet en zoek-
machines zijn voor velen de favo-
riete plek geworden om informatie 
te zoeken. Bovendien beschikken 
bibliotheken over steeds rijkere 
informatiebronnen en heel wat nut-
tige expertise om een groot publiek 
verder te helpen in zijn zoektocht 
naar informatie of  ontspanning”, 
zegt gedeputeerde Elke Zelderloo. 

Via de bibportalen wordt de fysieke 
collectie van de bibliotheek aantrek-
kelijk gepresenteerd door verrijking 
met heel wat extra digitale data, 
waaronder links naar nuttige web-
sites, lees- en luistertips, digitale mu-
ziek, online persartikels en digitale 
boeken. De nieuwe zoekomgeving 
biedt ook een aantal web 2.0-dien-
sten, die de gebruiker toelaten om 
interactiever om te gaan met de 

bibliotheekcollectie. Het publiek kan 
zelf  werken beoordelen en taggen, 
lijstjes met ontdekkingen aanleggen, 
recensies schrijven en zoekresulta-
ten delen met andere platformen 
zoals Facebook en Twitter.

Het bibportaal kan men dag en 
nacht op twee manieren binnenwan-
delen. Ofwel start men in de eigen 
bibliotheek via ‘naamvanjegemeente.
bibliotheek.be’ ofwel via ‘vlaamsbra-
bant.bibliotheek.be’. 

De bibliotheekportalen zijn een 
samenwerking tussen de Vlaamse 
Overheid via het coördinerende 
Bibnet, de Vlaamse provincies en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
in Brussel.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/
bibportaal

Bibportaal Vlaams-Brabant van start
De provincie Vlaams-Brabant en 30 bibliotheken lanceren 
het Vlaams-Brabantse bibportaal. Het bibportaal is een 
online toegangspoort tot de collectie van 30 Vlaams-Bra-
bantse bibliotheken. Via het bibportaal kan de gebruiker 
snel en doelgericht meer dan 500.000 boeken, cd’s en 
dvd’s zoeken, reserveren of verlengen. 

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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