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APPlaus voor Herne

Herne is de eerste gemeente in het pajottenland met een eigen 
app. Al 30% van de Belgen gebruikt een smartphone. Herne wil 
van dit nieuwe, moderne informatiekanaal ge-
bruik maken om zijn burgers te informeren.
Lees meer op pagina 8!

Wegenwerken: 
een ellende!

Zowel de inwoners van de 
Lindestraat, Vancauwenberg-
helaan, (Kleine-) Broekstraat,  
Liezebeekwijk en Kapellestraat 
zullen het u vertellen. Wegen-
werken brengen hinder met 
zich mee.  Als gemeentebe-
stuur zet onze beleidsploeg 
zich samen met de administra-
tie in om deze problemen op 
te lossen waar mogelijk maar 
vooral trachten ze een grote 
communicatieve rol te spelen. 
Maar ook dat loopt niet steeds 
van een leien dakje!  Immers 
worden afspraken doorkruist 
door onvoorziene zaken of 
door incidenten waarbij de 
planning opnieuw door elkaar 
wordt gehaald.  
De campagne voor de lo-
kale handelaars (uniek in onze 
streek!), de opvolging van 
de werfvergaderingen door 
buurtbewoners, 2-maandelijkse 
infobrieven, de bestuurlijke 
bereikbaarheid en kleine info-
momenten ter plaatse zijn de 
manier waarop uw bestuur dit 
aanpakt.
We danken dan ook alle inwo-
ners voor het vele begrip en 
blijven u gedurende de werken 
nog steeds ten dienste staan!

Michaël Schoukens 
voorzitter CD&V Herne

Niet loslaten…
KRIS POELAERT LIJSTDUWER KAMER (opvolgers)
Onze burgemeester laat niet los en is gekend voor zijn on-
uitputtelijke inzet voor onze gemeente.  CD&V heeft nu ook 
gevraagd om zijn stem op hoger niveau te laten horen en te 
zorgen voor een politiek met een menselijk gelaat.

Op onze steun kan hij alvast rekenen.



- Hoe komt het dat Herne en de rest 
van de Vlaamse gemeenten ineens in 
een financiële dip terechtkomt? 
Dit heeft verschillende oorzaken. Er  
zijn de stijgende uitgaven waar de ge-
meente weinig of  geen impact op heeft 
zoals de fors verhoogde pensioenuit-
gaven van de politie waar wij mee voor 
moeten betalen. Verschillende samen-
werkingsverbanden, zoals de Woon-
winkel, krijgen minder subsidies van 
Vlaanderen. 

- Om hun werking te blijven garande-
ren moeten de gemeenten dan bijpas-
sen?
Inderdaad. Vorig jaar gingen we een 
lening aan van ca. €3.000.000  om 
voornamelijk wegeniswerken mee te 
betalen, anders viel onze reserve volle-
dig weg. Hierdoor stijgen de leningslas-
ten wel met €230.000. Gelukkig lossen 
we elk jaar ca. €700.000 aan leningen 
af.  Anderzijds ontvangen we  €300.000 
minder dividenden dan enkele jaren 
geleden. Alleen dit al vertegenwoordigd 
1% gemeentebelasting. De inkomsten 
uit de personenbelastingen stijgen min-
der snel dan de uitgaven, ten gevolge 
van  de  economische crisis. 

- Niets doen is geen optie dus?
Zonder ingrijpen zou het jaarlijks 
tekort oplopen tot zo’n €700.000. 
Gelukkig kan ons voorzichtig financieel 
beleid en onze opgebouwde reserve 
een groot deel opvangen. Bijkomend 
hebben we heel wat bespaard op de 
werkingskosten. Initieel zouden we de 
belastingen met 1% op de aanvullende 
personenbelasting (APB) en 100 op-
centiemen moeten laten stijgen, maar 
na een extra inspanning van alle dien-
sten hebben we deze kunnen beperken 
tot 0,4% APB en 50 opcentiemen. Ook 

de nieuwe veel strengere gemeente-
boekhouding speelt een grote rol. 

- Welke concrete  besparingsmaatrege-
len heeft onze gemeente reeds doorge-
voerd? 
Alle uitgaven worden afgewogen en 
goedkopere alternatieven overwogen. 
Alle feestelijkheden zullen wat minder 
‘feestelijk’ zijn. Zo werd de nieuw-
jaarsreceptie georganiseerd met €2.000 
minder budget dan vorige editie. De 
bib krijgt minder budget voor de boe-
ken- en dvd-collecties,… De subsidies 
voor alternatieve energiebronnen en 
voor opvang van hemelwater werden 
stopgezet: dit zijn subsidies voor inves-
teringen die zichzelf  terugverdienen. 
Verschillende zware investeringen wer-
den uitgesteld, zodat we de leningslast 
onder controle kunnen houden. Dit 
zijn o.a. de renovatie van het gemeen-
tehuis,  de gemeenteschool en van de 
linkervleugel van het Dominicanes-
senklooster. Ook de 2de fase van het 
fietspad in de         Van Cauwenberg-
helaan, deel Broekstraat - rond punt 
Kokejane, wordt uitgesteld tot er wat 
meer ademruimte is. 

- Welke maatregelen staan nog op sta-
pel in de nabije toekomst? 
We zullen minder taken uitbesteden. 
Hiervoor moet het gemeentepersoneel 
wel gemiddeld 5 vakantiedagen inleve-
ren, maar zo vermijden we een ontslag-
ronde zoals in vele andere gemeenten. 
Tijdens de vorige legislatuur werd het 
personeelsaantal reeds met 6 arbeids-
plaatsen verminderd. Met nog minder 
personeel komen bepaalde diensten 
en/of  dienstverlening in gevaar. Deze 
maatregelen dringen het tekort in de 
begroting 2014 terug tot minder dan 
€5.000 i.p.v. €700.000.

- Wat zijn de  gevolgen voor de porte-
monnee van de inwoners? 
Wie momenteel €1.000 APB betaalt, 
zal in de toekomst €1.053 betalen. Wie 
nu €1.000 gemeentelijke opcentiemen 
betaalt, betaalt voortaan € 35 meer. 
Dit is geen spectaculaire stijging, maar 
het is meer dan vroeger. Ik kan niet 
verwachten dat de inwoners hiervoor 
gaan applaudisseren. We hebben wel 
ons uiterste best gedaan om de stijging 
te beperken.

- Welke evolutie wordt er verwacht naar 
de toekomst? 
We moeten realistisch blijven. Ondanks 
grote inspanningen zijn de overheids-
financiën nog niet helemaal op orde. 
We worden dagelijks geconfronteerd 
met ontslagen, de economie zal niet 
plots volledig hersteld zijn. Via de 
personenbelasting heeft dit een impact 
op de gemeentefinanciën. We moeten 
dus voorzichtig blijven. Hopelijk wil de 
Vlaamse Overheid een handje toeste-
ken, want de gemeentefinanciën staan 
in het hele gewest zwaar onder druk. 
Herne is daarop geen uitzondering. 

- Toch doen we het niet slechter dan 
sommige buurgemeenten. 
Inderdaad. Met minder inwoners 
beschikken we over minder inkomsten. 
Toch hebben we meer straten te on-
derhouden,  hebben we een moderne 
sporthal, een goed uitgerust contai-
nerpark en uitgebreide openingsuren 
van het gemeentehuis. We kunnen wel 
degelijk de vergelijking aan.
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De buikriem…
Net als vele andere Vlaamse gemeenten moet ook Herne de buik-
riem aanhalen. Maar hoe zit dat nu juist? Een gesprek met schepen 
van financiën Lieven Snoeks moet meer duidelijkheid brengen. 
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Daarnaast organiseert JONGCD&V 
activiteiten om het contact en de voe-
ling met de doelgroep niet te verliezen. 
De paaseierenraap was meteen een 
schot in de roos, met 77 deelnemende 
kinderen en twee gouden eieren! Ook 
de bezoeken van de Sint en zijn pieten 
aan de kinderen van de leden is elk jaar 
snel volgeboekt. De organisatie van 
het Kubb-tornooi viel in 2013 letterlijk 
in het water maar JONGCD&V zal 
in 2014 opnieuw een poging doen de 
juiste datum te kiezen. 

Het Pajottenland kende vroeger een 
traditie van vele volkscafés die helaas 
in aantal heeft moeten inboeten. Deze 
traditie om vrienden op café te ont-
moeten leeft ook minder bij de jon-
gere generatie. De horeca heeft het de 
laatste jaren niet makkelijk gehad, met 
de reglementering rond het rookver-
bod, de prijsstijgingen van bier, en 
binnenkort de invoering van geregis-
treerde kassasystemen. Daarnaast is 
JONGCD&V ervan overtuigd dat er 
heel wat jong talent is in Herne en wil 

deze muzikanten uit hun repetitiekot 
halen. Door middel van een kroe-
gentocht te organiseren, kunnen in 
de verschillende Hernse horecazaken 
muziekbandjes, dichters of  andere 
talenten aan bod komen. 

Volgende activiteit
Paaseierenraap 21 april om 11 uur op 
de Wippewei te Sint-Pieters-Kapelle
Meer informatie en medewerkers 
kunnen zich melden bij annelies.
desmet2@telenet.be

JONGCDenV Herne zit niet stil
Tijdens de verkiezingscampagne heeft JONGCD&V een aantal engagementen aangegaan: 
de stem van kinderen, jongeren en jonge gezinnen weergeven in het beleid.  
Door advies te geven aan de partijraad van CD&V, deel te nemen aan 
beleidsdagen en deel uit te maken van gemeentelijke adviesraden, 
wenst ook JONGCD&V een stempel te zetten. 
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De app heeft een gebruiksvriendelijke 
structuur met 3 hoofdmenu’s: ‘gemeen-
te’, ‘nieuws’ en ‘melding’.

Het menu ‘gemeente’ heeft  4 luiken:
• Over Herne:  hier staan de contact-

gegevens van het gemeentebestuur.
• Herne.be: een eenvoudige link naar 

de gemeentelijke website

• Openingsuren: handig om de ope-
ningstijden van gemeentehuis, het 
containerpark en de bib op te zoeken

• Horeca: Herne wil zich met deze 
app ook promoten als toeristische 
gemeente en zo ondersteuning bie-
den aan de plaatselijke logeer-, eet- 
en drinkgelegenheden.

Het menu ‘nieuws’ informeert de 
inwoners over de belangrijkste actuele 
nieuwsberichten, activiteiten in hun 
gemeente.

Via het menu ‘melding’ kunnen de 
Hernenaren op een eenvoudige manier 
meldingen doen naar de gemeente toe: 
een beschadigd wegdek, sluikstorten, 
kapotte verkeersborden,…
Maak er een foto van, voeg een woord-

je uitleg toe en met één knop kan dit 
verstuurd worden naar de gemeente, 
die zo snel mogelijk voor opvolging 
zorgt.

Later is het de bedoeling om een vierde 
menu toe te voegen voor toeristen. Zij 
krijgen dan een overzicht van leuke 
wandelingen langs de bezienswaardig-
heden en door het mooie landschap 
van het groene kwadrant.

In de toekomst zal het sturen van ‘noti-
fications’ voorzien worden. Zo worden 
de inwoners attent gemaakt op ‘nieuw 
nieuws’.

De app is beschikbaar voor iPhone, 
Android en Blackberry. Windows volgt 
later.

APPlaus voor Herne
Herne is de eerste gemeente in het pajottenland met een eigen app voor smartphone of tablet.
Reeds 30% van de Belgen gebruikt een smartphone. Herne wil van dit nieuwe, 
moderne informatiekanaal gebruik maken om zijn burgers te informeren.

Woensdag 12 februari gaf  federaal 
minister van financiën Koen Geens 

op uitnodiging van CD&V Herne een 
lezing over de economische stand van 
zaken in Vlaanderen. De aanwezigen 
genoten van een uiteenzetting van 
de welbespraakte professor over de 
staatshervorming, de crisis, de nieuwe 
bankenwet en de relance. De financiële 
crisis en vooral de bankencrisis zijn 
voorbij maar de gevolgen zijn nog en-
kele jaren voelbaar. Toch geeft minister 
Geens onze inwoners mee dat er geen 
reden meer is om nog bang te zijn 
om spaarcenten te verliezen. Aange-
zien burgers geen risico meer durven 
nemen is er nood aan een beetje meer 
vertrouwen in de toekomst en hij geeft 
dan ook het advies aan jonge gezinnen 
om te durven lenen, te durven investe-
ren en te consumeren. De conclusie is 
dat er teveel gespaard wordt. Minister 
Geens gaf  ook mee dat de regering Di 
Rupo heel hard werkte de afgelopen 

2 jaar: het eenheidsstatuut arbeiders 
en bedienden is een feit, het asiel- en 
migratiebeleid nam een nieuwe wen-
ding waar iedereen zich in kan vinden, 
de nieuwe bankenwet is de Europese 
regelgeving ver vooruit, het aantal 
federale ambtenaren verminderde met 
12%, justitie is hervormd, de begroting 
behaalde goede cijfers en Brussel-Hal-
le-Vilvoorde is gesplitst. Het geïnte-
resseerde publiek stelde vragen over 
werkloosheid, faillissementen, Dexia, 
crowdfunding en natuurlijk ook over 
ons spaargeld. 
Heeft u ook vragen voor onze minis-
ter? Wil ook u hem ontmoeten? Neem 
dan een kijkje op www.koengeens.be 
waar u kan inschrijven op de nieuws-
brief, rechtstreeks een vraag kan stellen 
of  zijn beleid kan raadplegen.  CD&V 
Herne dankt hem alvast voor zijn aan-
wezigheid in Herne!

Koen Geens beantwoordt uw vragen! 


