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Werken aan netheid 

Onze gemeente ligt er de laatste 
maanden niet altijd even proper 
bij. We stellen vast dat door de 
globale besparingen de techni-
sche dienst werd afgebouwd.
Maar, we werken eraan!
Lees meer hier, op pagina 4!

De afgelopen maanden is Herne slachtoffer 
van een ware inbraakgolf. Bevragingen tonen 
aan dat 35% van de slachtoffers van diefstal 
na 6 maanden de normale slaap nog niet 
hebben teruggevonden.
CD&V wil meer controles in Herne, en 
desnoods moet het maar met een externe 
partner, in casu een bewakingsfirma. De 
eerste gesprekken zijn al gestart.
Maar eerst verleent onze gemeente zijn vol-
ledige medewerking voor de oprichting van 
een buurtinformatienetwerk of  BIN. Dit 
kanaal zal gebruikt worden als meldingska-

naal door de burgers.
CD&V Herne wil vooral dat u zich  in Herne 
thuis blijft voelen.
Voor meer info: www.mijnbin.be of  via de 
folder die u nog zal bezorgd worden.

Michaël Schoukens
voorzitter CD&V Herne

Je thuis 
voelen is je 
veilig voelen



Toch hebben we intussen een tandje 
bijgestoken. We hebben het maaien 
uitbesteed aan externen die reeds 43 
km maaien met een opzuigsysteem, 
conform de wetgeving pas vanaf  15 
juni en slechts twee keer per jaar.

En van eind augustus tot half  oktober 
worden er nog 3 jobstudenten inge-
schakeld.

Om onze gemeente in de toekomst 
netter te kunnen houden en het ge-
bruik van pesticiden te verminderen 
zoals wettelijk bepaald hebben wij een 
aanbesteding lopen voor een borstel-
machine. Zo kunnen we sneller en ef-
ficiënter werken en tevens wordt 50% 
van de aankoopprijs gesubsidieerd.

De straten die het het zwaarst te 
verduren gehad hebben tijdens deze 

strenge winter zullen hersteld worden 
door het plattelandsfonds volledig aan 
te wenden voor de wegenis.

Intussen zijn de Aerbeekstraat en 
de Hoogbaan (deel) heraangelegd. 
De Rendies (deel), de voetweg naar 
de Waltrudismolen en de Kleine-
Breemstraat voorzien van een nieuwe 
asfaltlaag.

Onze gemeente ligt er de laatste maanden niet altijd even proper 
bij dan andere jaren. We stellen vast dat door de globale bespa-
ringen de technische dienst werd afgebouwd van 23 naar 16,5 
full-time equivalenten. Voeg daar nog de vele overuren bij voor 
zoutstrooien en sneeuw ruimen, de vele noodzakelijke herstel-
lingswerken aan het 120 km lange wegennet na de strenge winter 
en het resultaat is dat onze straten, centra en kerkhoven er minder 
proper bijliggen dan andere jaren.
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Werken aan netheid 

Sinds de fusie heeft Ben zich als Galmaa-
rdenaar geëngageerd binnen de lokale, 
toenmalige CVP-werking. Hij was vooral 
strateeg en diegene die het sterkst was in 
het opzetten van een degelijke campagne. 
Als nationaal CVP-secretaris was hij onze 

‘link met Brussel’. Hij kende de knepen van 
het vak en had een zeer groot netwerk aan 
kennissen.

Hij werkte voor onze CD&V-afdeling 
misschien meestal achter de schermen, 
maar was daar wel een vertrouweling van 
elk partijlid, jong en oud, konden steeds op 
zijn deskundige mening en hulp rekenen.

Het ga je goed Ben! We willen je bedanken 
voor wat je voor ons was, maar appreciëren 
je nog meer voor wat je voor ons ‘BEN’t..

Ben Mignon, een belangrijk man 
binnen CD&V en CD&V Herne, is 
verhuisd naar Nieuwpoort om 
daar, samen met zijn levens-
partner, van zijn pensioen te ge-
nieten. Met dit vertrek verliest 
CD&V Herne een groot man.

CD&V Herne wuift 
Ben Mignon uit



Sonja VAN DEN BOSSCHE 
“Ik woon al 23 jaar in onze gemeente, ben 
51, gehuwd en moeder van 2 kinderen. Ik 
ben nieuw in CD&V HERNE. Maar door 
mijn jarenlange ervaring als leerkracht en 
via  vrijwilligerswerk voor verschillende 
organisaties heb ik heel wat mensen leren 
kennen. Met mijn brede interesses en mijn 
streven naar zekerheid, rechtvaardigheid, 
openhartigheid en warmte kan ik geduren-
de de komende 6 jaar opbouwend mee-
werken aan het Vast Bureau en de OCMW-
raad van Herne.”

An DELEYE
“Als nieuw lid in de OCMW-raad wil ik me 
inzetten voor een menswaardig bestaan 
voor alle inwoners van Herne. Door mijn 
werk bij het OCMW van Halle heb ik de 
nodige voeling met de sector en beschik ik 
over de  bagage die nodig is om deze taak 
te verwezenlijken Als lid van JONGCD&V 
wil ik er mee voor zorgen dat ook de jeugd 
haar stem kan laten horen en dat Herne 
een gemeente blijft, waar elke inwoner zich 
thuis voelt.”

Wini CAERS
“Als arts zie ik dagelijks hoe gezondheids-
problemen de mens sterk kunnen verhin-
deren. Als OCMW-raadslid is het mijn 
doel om in groep, over de partijen heen, 
te werken aan de kansen en de noden van 
iedereen in onze gemeente. Omdat een 
gelijke behandeling een grondrecht is. Als je 
leest dat 1 Vlaams-Brabants gezin op 6 het 
moet stellen met een inkomen van minder 
dan €850 per maand, dan word je even stil. 
Maar tegelijk geeft het een extra reden om 
ervoor te gaan en proberen zo dicht moge-
lijk bij de mensen te staan om hun noden in 

te schatten en dan met de nodige vastbera-
denheid, SAMEN met deze kansarmen, te 
werken aan een betere toekomst.”

Marc VANAUDENHOVE
“Ik ben getrouwd met Nele D’herde en 
ben de trotse papa van Jana, Nette en Nore. 
In de vorige legislatuur zat ik in de gemeen-
teraad en alhoewel ik niet aan de laatste 
verkiezingen heb deelgenomen, kreeg ik 
van de partij de kans om in de OCMW-raad 
en het Vast Bureau te zetelen. Deze keuze 
heb ik me tot op heden nog niet beklaagd. 
Zo ervaar ik het verschil tussen beide raden 
en ik heb de indruk dat ik mijn deelname 
aan de OCMW-raad véél intenser beleef. Je 
behandelt er dossiers en probeert mensen 
uit Herne, die het heel moeilijk hebben te-
rug een kans te geven in onze maatschappij. 
Maar er zijn nog facetten van het OCMW 
die me aanspreken, zo hebben we een 
hele waaier aan diensten voor personen in 
moeilijkheden, bejaarden, minder-validen, 
alleenstaanden en gezinnen.”

Ronny NOYNAERT
“Ik woon in Sint-Pieters-Kapelle, ben 41 

jaar, gehuwd met Anja Van Der Perre en 
papa van Maxime. Ik wil me engageren 
voor de bevolking van onze gemeente. 
Vooral op sociaal vlak wil ik een luisterend 
oor zijn, mensen helpen en trachten ervoor 
te zorgen dat iedereen een eerlijke kans 
krijgt.  Elke persoon heeft recht op maat-
schappelijke dienstverlening. Daarom wil ik 
meewerken aan een beleid dat alle lagen van 
de bevolking ten goede komt. Een beleid 
door, voor en vooral mét mensen.”

Arlette VIERENDEELS
“Ik zetel voor de derde keer in de OCMW-
raad, telkens onderbroken door een zitje 
van zes  jaar in de gemeenteraad. Mijn 
voorkeur gaat zonder twijfel uit naar het 
OCMW. Dit is een mandaat dat ik met 
enorm veel plezier en voldoening uitoefen. 
Het draait meer om ‘mensen helpen’ en 
minder om ‘politiek’.”

Carina RICOUR
“Ik heb voor de tweede keer gekozen voor 
het OCMW. Vooral het sociale spreekt me 
enorm aan aan dit mandaat: ik ben een 
‘mensenmens’. Het boeit me enorm alle 
diensten die er binnen het OCMW bestaan 
mee te ondersteunen. Als OCMW-voor-
zitter wil ik de burgers van Herne helpen 
met de aangeboden diensten. Ik wil deze 
diensten ook verder uitbreiden waar nodig, 
bijvoorbeeld met een extra klusjesman of  
poetsvrouw.”

Het OCMW is een ontmoetingsplaats voor iedereen waar de 
aandacht vooral uit gaat naar zij die het wat moeilijker hebben in 
onze maatschappij: werklozen, ouderen, gezinnen met kinderen... 
Het doel van het OCMW is deze groep zo goed mogelijk te steu-
nen om gelukkig en gezond te kunnen leven en wonen in Herne.
De nieuwe OCMW-raad telt, voor onze partij, vertrouwde maar 
ook nieuwe gezichten. Ze stellen zichzelf aan u voor.
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Het OCMW is een ontmoetings-
plaats voor iedereen 
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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
Michael 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

In het kader van het meerjarenbeleid ging 
CD&V Herne op zoek naar noodzake-
lijke besparingen.  Als kleine gemeente 
dienen we steeds een stap voorop te 
blijven om financieel de uitdagingen van 
de toekomst tegemoet te gaan.  Een aan-
tal geplande initiatieven zoals de verdere 
renovatie van het gemeentehuis en de 
heraanleg van de Vancauwenberghelaan 
vanaf  de Broekstraat tot aan het rond 
punt werden ‘on hold’ gezet.  Een grote 
besparing zou de overdracht zijn van 
de gemeentelijke basisschool. Daarom 
besloten we te onderzoeken of  er geen 
ander schoolnet bereid zou zijn om deze 
school verder te zetten en dit onder een 
aantal strikte voorwaarden:  de school 
blijft uiteraard bestaan, de leerkrachten 

krijgen uiteraard de garantie dat hun job 
behouden blijft en uiteraard dat voor 
onze kinderen geen grote veranderingen 
merkbaar worden.  Het enige wat feitelijk 
zou mogen veranderen was een andere 
werkgever dan de gemeente zelf.  Zeer 
begrijpelijk werd vanuit verschillende 
hoeken emotioneel gereageerd.  Maar 
je zowel kan besparen een minstens even-
goed of  nog beter onderwijs kan bieden, 
dan win je twee keer!

Eén ding is duidelijk; het behoud van de 
school heeft nooit buiten kijf  gestaan.  
Het verleden heeft voldoende bewezen 
dat we steeds het beste voor de school 
voor ogen hadden.  Ook nu nog!  Onze 
rechtstreekse betrokkenheid maakt dit 

niet tot de makkelijkste beleidskeuze.  
Maar als bestuur moet je je de vraag 
durven stellen of  onderwijs nog wel een 
kerntaak is en of  je over voldoende ken-
nis en knowhow beschikt.  En dan moet 
je durven zeggen: ‘schoenmaker blijf  bij 
je leest en laat diegene die dag in dag uit 
met onderwijs bezig zijn dit doen’.  Is dit 
dan niet ten goede van de school?

Echter gelijktijdig met de vraag aan an-
dere schoolnetten naar interesse in over-
name liep er een inspectieprocedure in de 
school.  Op het einde van het schooljaar 
werd bekendgemaakt dat de lagere afde-
ling een ongunstig advies zou krijgen 
en de kleuterafdeling een gunstig met 
opmerkingen.  Dit heeft tot gevolg dat 
de school niet overgedragen kan worden 
en eerst terug op de juiste sporen dient 
gezet te worden.  Dit betekent voor het 
gemeentebestuur een grote gemiste kans 
op structurele besparingen en  achterhaalt 
ons onderzoek en motivatie om ze over 
te dragen.  

Integendeel, er zal de komende jaren 
geïnvesteerd worden in zowel interne als 
externe begeleiding van de gemeentelijke 
basisschool.  Met deze ondersteuning 
geven we een duidelijk signaal dat de 
gemeenteschool met de troeven van zijn 
kleinschaligheid onder een nieuw elan zal 
uitgebouwd worden tot een modelschool 
zoals ze er één hoeft te zijn.  

Er is heel wat ongelukkige communicatie gevormd rond de 
toekomst van de gemeenteschool De Regenboog.  Daarom 
zetten we graag de ware toedracht nog eens op een rijtje.  

De Regenboog blijft een gemeenteschool


