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DANK JE WEL, 
VRIJWILLIGER!
CD&V Herne is fier op de Hernse vrijwil-
ligers, mensen die zich engageren om zich 
in te zetten voor anderen of  mensen die 
voor hun omgeving iets willen bereiken. 
Ieder zet zich in volgens zijn of  haar eigen 
mogelijkheden, maar de grootste eigen-
schap van een vrijwilliger is dat dit kos-
teloos gebeurt. Integendeel: in de meeste 
gevallen steekt hij er zelfs nog aan toe.
Deze mensen maken onze gemeente ster-
ker, ongeacht wat zij doen: zwerfvuil opra-
pen, zieken bezoeken, een vereniging doen 
draaien, een buurtfeest organiseren en nog 
veel meer. Zij werken mee aan de toekomst 
van Herne. Ze zorgen ervoor dat er in ons 
dorp geleefd wordt en dat je naar buiten 
kan komen met een lach op je gezicht. Zij 
brengen ons dichter bij elkaar.
Daarom willen wij als CD&V-afdeling zor-
gen dat al deze initiatieven ondersteund 
worden. We willen hier tijd voor uittrek-
ken, materiaal ter beschikking stellen en 
waar nodig eventueel financieel ondersteu-
nen met een subsidie, zodat deze vrijwillige 
werking kan blijven bestaan. Want vrijwil-
ligers zijn één van de vele hoekstenen van 
ons dorp, zij maken Herne tot wat het nu 
is.
Daarom willen we vooral een gemeende 
DANK JE WEL zeggen, voor al de tijd die 
jullie in HERNE investeren.

Michaël Schoukens
voorzitter CD&V Herne

Werk dat in eigen beheer uitgevoerd wordt is goedkoper dan werk dat wordt uitbesteed. 
Daarom investeerde de gemeente onlangs in de aankoop van een zware (tweedehands) 
tractor en aanhangwagen ter waarde van respectievelijk € 49.000 en € 16.000. De moge-
lijkheid bestaat om dit voertuig uit te breiden met een klepelmaaier, zodat in de toekomst 
nog méér werk door de technische dienst zelf  kan uitgevoerd worden.
Bovendien wordt dit jaar nog een bijkomend bedrag van € 100.000 voorzien om de tech-
nische dienst toe te laten een groter werkvolume te realiseren en is er een openstaande 
vacature voor een gespecialiseerd arbeider.
Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen wordt daarentegen nog wel uit-
besteed. Volgens de nieuwe wetgeving moet dit onderhoud pesticidevrij gebeuren. De 
gemeente heeft hiervoor nog te weinig specifiek materiaal voorhanden. Eens de beste 
techniek voor dit onderhoud op punt staat, komt er een evaluatie wat betreft de aankoop 
van materieel en de opleiding van het personeel.

UPDATE 
TECHNISCHE DIENST
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…AAN EFFICIËNTIE 
Vanaf  2019 zullen de OCMW’s ophouden 
te bestaan. De wetgever verplicht vanaf  
dan de inkanteling van de OCMW’s in de 
gemeenten.
Herne loopt hierop vooruit door verschil-
lende acties te ondernemen die vandaag 
reeds de integratie tussen het OCMW en 
de gemeente bevorderen:
1. Vermits de huidige servers van zowel de 

gemeente als het OCMW dringend aan 
vervanging toe zijn, werd een gezamen-
lijke server aangekocht ter waarde van € 
50.000.

2. De aanwerving van een gezamenlijke 

financieel beheerder voor zowel de ge-
meente als het OCMW. Dit betekent 
een besparing van 30% tegenover de 
huidige situatie van twee verschillende 
‘ontvangers’. Deze financieel beheerder 
is al aangeworven voor de gemeente en 
zal in 2017 het OCMW ook voor zijn 
rekening nemen.

3. Het dominicanessenklooster wordt ge-
zamenlijk verbouwd. 

 Het gebouw wordt ingedeeld in twee delen. 
 Op de bovenverdieping zal enerzijds 

een noodopvang-woning voorzien wor-
den die inwoners in nood (bv. bij brand) 
een dak boven het hoofd kan bieden, 

en anderzijds 6 LOI’s (Lokaal Opvang 
Initiatief). Dit zijn opvangplaatsen voor 
maximum 6 individuele asielzoekers. 
Het OCMW komt hiermee tegemoet 
aan de wettelijke verplichting van 1 op-
vangplaats per 1000 inwoners.

 De benedenverdieping zal ingericht wor-
den als vormingscentrum waar o.a. taal-
vormingen en seniorenopleidingen gege-
ven kunnen worden. De overige ruimten 
zijn lokalen waar verenigingen gebruik 
van kunnen maken en lokalen die ver-
huurd kunnen worden.

HERNE WERKT  
‘CONSTRUCTIEF’…

… AAN INFRASTRUCTUUR
Dit voorjaar wordt er werk gemaakt van de heraanleg van enkele 
straten. De Eysbroekstraat, Boulevardstraat, Rooststraat, Roosbroek-
straat, Zullikstraat en de Heydestraat zullen aangepakt worden in het 
kader van een aanbesteding, georganiseerd door Haviland. Door deze 
straten in één fase te vernieuwen kan een betere prijs bedongen wor-
den. Einde van de werken wordt voorzien tegen het einde van dit jaar.

… AAN MILIEU 
Na gunstig advies van de milieuraad werden twee weegbruggen aangekocht voor het containerpark. Door de installatie 
hiervan wordt het containerpark heringericht. Er komt een zone voor de gratis fractie die door slagbomen gescheiden 
zal worden van de achtergelegen containers waar de inwoners hun afval kwijt kunnen waarvoor betaald moet worden 
(groenafval, grof  huisvuil,…). Op die manier wordt het principe ‘de vervuiler betaald’ voor iedereen op dezelfde manier 
toegepast.



SAMEN PAKKEN WE DE 
TOEKOMST IN HERNE VAST!

HERNEPRETTIGE FEESTEN!

ONS JAARLIJKS 
EETFESTIJN HEEFT 
WEER MEER DAN 
2000 MAAGJES 
GEVULD
Ons jaarlijks vierdaags eetfestijn was 
ook dit jaar weer een succes. Jullie 
waren zoals altijd trouw op post, on-
danks de soms lange  wachtrijen.
Het doet deugd om jullie daar elk jaar 
weer te zien, en dat jullie ons blijven 
steunen. Meer dan 2000 eters vraagt 
ook vele voorbereidingen, waarvoor  
we steeds op de hulp van een hele 
horde van vrijwilligers kunnen reke-
nen. Dit is nodig om alles voor, tijdens 
en na het eetfestijn, op wieltjes te la-
ten lopen. HARTELIJK DANK voor jullie  
aanwezigheid en helpende handen.

5

SUCCESVOLLE EINDEJAARSACTIE
Het doel van onze eindejaarsactie was om onze inwoners te bedanken voor de 
steun die we van hen krijgen. We wilden benadrukken dat we SAMEN moeten 
werken aan de  toekomst en op  die manier ook samen kunnen genieten van de 
verwezenlijkingen van het voorbije jaar. Omdat we TROTS zijn op onze inwoners, 
kregen zij een drankbonnetje aangeboden. Meer dan 1 op 8 gezinnen heeft hiervan 
ook gebruik gemaakt. Op die manier willen we SAMEN 2015 beleven. 

NIEUWE 
WERKING VOOR 
HET JEUGDHUIS
Een nieuwe garde heeft de werking 
van het jeugdhuis op  zich  g e -
nomen. Ze hebben het bij deze nieu-
we start herdoopt in “KONT1R”. We 
kunnen het alleen maar toejuichen 
dat onze jeugd  zich wil vermaken in 
Herne, en niet naar de grote steden  
trekt. Dat de Hernse jeugd in hun ei-
gen dorp kan blijven samenkomen is  
voor ons een pluspunt. Hier worden 
vele banden gesmeed voor later.  
Hierdoor zal je van Herne altijd kun-
nen blijven praten met: “Weet ge 
nog…?”

VOETWEG ACHTER SCHOOL DE BLOESEM 
VOOR BETERE ONTSLUITING
Doordat De Bloesem al zijn sites samenbrengt in de Kapellestraat zal ook de 
verkeersproblematiek er niet op verbeteren. Daarom werd verscheidene malen 
onderhandeld met het provinciebestuur en een enquête gedaan onder de ouders 
teneinde een subsidieaanvraag in te dienen en in aanmerking te komen voor een 
maximaal bedrag van 50.000 euro.
Bij toekenning van dit bedrag ligt het in de bedoeling in gevolge de enquête en 
verschillende overlegronden met alle betrokken actoren om de voetweg te optima-
liseren die het gebruik ervan dient te bevorderen.



8

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 C
D

&V
-D

ire
ct

, W
et

st
ra

at
 8

9 
- 1

04
0 

Br
us

se
l F

ax
: 0

2-
23

8 
38

 6
0 

- e
-m

ai
l: 

di
re

ct
@

cd
en

v.
be

 

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:  
Schoukens Michaël
apollovanherne@hotmail.com
 

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

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

Brent woont al zijn hele leven in Herne, 
maar vermits hij school liep in Ander-
lecht en later in Lennik is hij bij het grote 
Hernse publiek misschien niet zo’n be-
kende. Toch is het in het Sint-Godelieve 
Instituut in Lennik dat hij zijn leeftijds-
genoten uit Herne leert kennen. 
In 2011 is hij gestart met een opleiding 
Bestuurskunde en Publiek Manage-
ment. Zijn politieke interesse werd on-
der andere gewekt door het jarenlange 
lidmaatschap van zijn grootvader voor 
onze partij, door het opkijken naar onze 
burgemeester en naar nationale boeg-
beelden zoals Koen Geens. Voor bei-
den heeft hij trouwens meegewerkt aan 
de verkiezingscampagne van vorig jaar. 
Sinds de aanvang van huidige legislatuur 
is hij ook lid van de milieuraad.
De keuze voor CD&V was snel gemaakt 
vermits deze partij het best aansluit bij 
zijn interesses. Hij vindt het de partij 
van het evenwicht, solidariteit en duur-
zaamheid. De stelling dat CD&V een 
partij zou zijn voor oudjes, ontkent hij 
en beantwoordt hij met een quote van  
Bianca Debaets,  staatssecretaris voor 
CD&V in Brussel, die hij ontmoette op 
de nieuwjaarsreceptie: “Als je ziet hoe-

veel jong, enthousiast volk hier rond-
loopt, weten we wel beter!”.
Vele jongeren zijn niet meer zo geïnte-
resseerd in de klassieke vorm van poli-
tiek. Toch is er genoeg enthousiasme en 
maatschappelijk engagement te bespeu-
ren bij de jeugd en dan is volgens Brent 
een  goede jongerenvoorzitter belang-
rijk. 
Als jongerenvoorzitter wil hij in Herne 
eerst en vooral de bestaande activiteiten 
als het Sinterklaasbezoek en de paasei-
raap bestendigen en vernieuwen, nieuwe 
leden aantrekken en nieuwe activiteiten  
introduceren voor zowel partijleden als 

niet-leden.
Hij wil een jeugdafdeling uitbouwen 
waar lokaal werk een meerwaarde is,  
maar waar ook samenwerking moge-
lijk is met andere jongerenafdelingen. 
Voorts wil hij onze afdeling vertegen-
woordigen op nationaal niveau. “Voor 
mezelf  is het belangrijkste om een mooi 
evenwicht te bewaren tussen studies, 
vrije tijd en politiek om constructief  te 
bouwen aan de toekomst. Dit kan en-
kel samen. Daarom vindt hij de steun 
van zijn vriendin, familie en vrienden in 
deze heel belangrijk”, aldus Brent.

WIE IS BRENT ROOBAERT, DE NIEUWE 
HERNSE JONGCD&V VOORZITTER ?


