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Bijna halfweg de legislatuur, een 
moment om terug te blikken op een 
periode van hard werken. Vernieuwde 
straten, een fraai verbouwd klooster,... 
We werkten hard in moeilijke tijden 
zodat ook het financieel plaatje klopt. 
Met enige fierheid kijken we over onze 
schouder naar het behaalde resultaat. 
Halfweg de legislatuur betekent ook 
dat er nog heel wat werk op de plank 
ligt. Er zijn nog heel wat uitdagingen 
waar we - soms met ongerustheid 
maar vooral vol enthousiasme voor 
willen gaan. Financiële, economische 
en sociale vraagstukken staan nog 
op onze agenda. De bestuursploeg 
CD&V-Herne wil ook de komende jaren 
de koe bij de hoorns vatten en verder 
werken aan een positief beleid. Wij 
willen samen met de burger van elke 
uitdaging een opportuniteit maken 
en naar een oplossing zoeken voor 
problemen NIET KIEZEN VOOR EEN 
OPBLAASPOLITIEK BLIJFT ONZE KEUZE!  
Wij willen onze verantwoordelijkheid 
verder nemen en blijven bereid om 
open te communiceren over mogelijke 
verbeterpunten. 

Michaël Schoukens
voorzitter CD&V Herne

SAMEN WERKEN 
EN HERNE POSITIEF 
LEIDEN… 

ONS FINANCIEEL PLAATJE 
KLOPT NOG STEEDS

Voor het eerst hebben we gewerkt met de 
vernieuwde jaarrekening voor gemeenten.
De uiteindelijke afrekening van 2014 
is een stuk beter uitgevallen dan initieel 
was gebudgetteerd, het resultaat is bijna 
1.540.000€ beter dan verwacht.
We hebben dus de bijna 2 miljoen euro aan 
investeringen volledig zelf kunnen dragen 
zonder daarbij een lening aan te gaan bij 
de bank. Hierdoor daalde de openstaande 
schuld tot 9.960.031€ met als gevolg dat 
intrestbetalingen ook zullen dalen.
Sommigen willen u wijsmaken dat al 
onze reserves zijn opgebruikt, maar niets 
is minder waar: het gecumuleerd budget-
taire resultaat eind 2014, dit is onze reserve, 
bedraagt 2.439.558€.  Ook de autofinan-
cieringsmarge, dit is de indicator voor het 
structurele evenwicht, heeft een positief 
resultaat van 848.029€, in tegenstelling tot 
-204.582€ begroot.
Als we even dieper op deze algemene cij-
fers ingaan dan merken we op dat aan de 
inkomstenzijde vooral de opcentiemen een 
stabiele inkomstenbron zijn. Deze brachten 
nl. 129.272€ meer op dan voorzien en met 
een bedrag van 2.014.541€ halen ze bijna 
de aanvullende personenbelasting bij, die 

nog steeds onze grootste inkomstenbron 
is. Deze is de laatste jaren nogal onderhe-
vig aan forse schommelingen die te maken 
hebben met de economische crisis en de 
manier van innen van de federale overheid.
Aan de uitgavenzijde  merken we dat de 
zachte winter gezorgd heeft voor minder 
uitgaven voor de aankoop van strooizout 
en stookolie. We konden ook de kosten 
drukken door zelf meer herstellingen uit 
te voeren dan uit te besteden, een beleids-
keuze die duidelijk rendeert. Maar bovenal 
houden we de politiek aan dat elke euro 
wordt omgedraaid voor hij wordt uitgege-
ven. We deden geen uitgaven waar dat niet 
nodig was. 
Betekent dit nu dat alle zorgen van de baan 
zijn? In elk geval niet. De economische 
crisis is nog niet verteerd. De kosten van 
de hervormde brandweer gaan pijlsnel de 
hoogte in. Deze uitgaven baren ons werke-
lijk zorgen: de laatste voorspellingen voor-
zien een verdubbeling van de bijdragen op 
5 jaar tijd. Ook de pensioenen zullen in de 
toekomst steeds zwaarder doorwegen en de 
Vlaamse Regering snoeide fors in de sub-
sidies.

Lieven Snoeks
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GESLAAGDE KLOOSTERTUINFEESTEN ZIJN 
POSITIEF ANTWOORD VAN DE HERNENAREN
Over het Dominicanessenklooster zal het 
laatste woord nog niet gezegd of geschre-
ven zijn. Ondanks menig protest uit de 
hoek van de politieke tegenstanders zeg-
gen de Hernenaren met hun massale aan-
wezigheid op de jongste kloostertuinfees-
ten volmondig ‘ja’ tegen het hele project.
Ook na een klacht bij de gouverneur, van 
wie we trouwens gelijk gekregen hebben, 
blijft CD&V Herne positief doorgaan 
met dit hele project. Zelfs initiële tegen-
standers gaven publiekelijk toe dat ze er 
oorspronkelijk ook hun bedenkingen 
bij hadden, maar dat  ze blij waren dat 
het gemeentebestuur er koppig is blijven 
voor gaan, ondanks negatieve kritiek uit 

allerhande hoeken, want dat het resultaat 
mag gezien worden.
Het Dominicanessenklooster en haar bij-
horende tuin vormen een prachtige loca-
tie voor tal van projecten, ook al is het 
nog maar deels gerenoveerd.
Er werd verkondigd dat de parking aan de 
kleine kant is, maar het aantal parkeerplaat-
sen wordt in de toekomst opgetrokken van 
25 naar 37. Ter vergelijking: het centrum 
telt, zonder kaatsplein,  36 parkeerplaatsen 
in de zomer en 39 in de winter.
En onze warme oproep om de stalen ros nog 
eens van stal te halen, werd goed gevolgd. 
Dit bewees onze overvolle fietsparking, 
maar liefst een 250 personen hebben de 

trappers laten spreken. Ook naar de toe-
komst toe zijn er heel wat plannen. Zo 
zal de erfgoedcel er zich vestigen, er komt 
een samenwerking met tal van verenigin-
gen, er wordt uitgekeken naar een derde 
partner om mee samen te werken aan 
projecten en er is een nieuw huishoude-
lijk reglement in opmaak. Dit reglement 
zal toelaten dat ook privé personen deze 
unieke locatie kunnen huren. Hoe leuk 
kan het zijn om een babyborrel te organi-
seren en je gasten te kunnen meenemen 
op het ‘blotevoeten-pad’?
Op die manier willen we het Dominica-
nessenklooster ‘ter beschikking stellen’ 
van de bevolking.
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JONG CD&V GROEIT

Het aantal CD&V-leden onder de 30 jaar 
in Vlaanderen is het voorbije jaar met 5% 
gestegen. Als CD&V gemeente kan Her-
ne niet achterblijven. Het blijft voor vele 
jongeren nog een grote drempel om zich 
politiek te engageren.  Jongeren met inte-
resse zijn daarom zeker welkom en kun-
nen onze jongerenvoorzitter contacteren 
via onderstaande kanalen:              0472/24 
61 78, brentroobaert@icloud.com of via 
de FB pagina JONGCD&V Herne. 

JONGCD&V zat zowel op lokaal als na-
tionaal vlak niet stil. De voorbije maanden 
namen we  met onze lokale ploeg deel aan 
tal van activiteiten.  Op 14 maart trok-
ken we naar de Dag van de Afdeling van 
CD&V in Gent. Boeiende speeches van 
onze nationale voorzitter Wouter Beke en 
de zeer inspirerende Wouter Torfs vorm-
den een leiddraad voor de toekomst van 
onze partij. Als afsluiter van de dag woon-
den we de sessie zingeving bij. Zingeving 
in het leven door geloof, door waarden, ... 
. Welke waarden stellen we in deze tijd nog 
centraal? Onze afdeling viel ook in de prij-
zen en haalde de bronzen Award binnen 
voor de beste nieuwjaarsactie. Bedankt 
aan de mensen die voor Herne hebben 
gestemd! 
Voor de derde maal op rij kwam ook de 

CD&V Paashaas langs gehuppeld. Deze 
keer op de weide van Robin Verbruggen 
(Vertica Tuinen) in Kokejane. We brach-
ten ook een bezoek aan Brouwerij Lin-
demans. Hier konden wij van gedachten 
wisselen met politieke kopstukken uit 
onze streek zoals Michel Doomst en onze 
Minister van Justitie Koen Geens. Gaan 
voor meer samenwerking ook onder de 
jongerenafdelingen kwam hier tussen de 
proeverijen uit de bus. 

De afgelopen maanden werkte 
JONGCD&V nationaal in een werkgroep 
omtrent klimaat en duurzaamheid. Op 
de nationale raad werd een tekst goedge-
keurd met de volgende standpunten: de  
afbouw van het fiscaal voordelige regime 
voor bedrijfswagens, de verlenging van de 
Europese garantieperiode voor elektronica 
uitbreiden naar 3 jaar,  invoeren van een 
statiegeldsysteem op flessen en blikjes, 
een volledige uitstap uit de kernenergie. 
Tot slot vraagt JONGCD&V dat, met 
de klimaatconferentie van Parijs in zicht 
(december 2015), zowel de federale als de 
gewestelijke overheden dringend een over-
eenkomst sluiten rond de interne verdeling 
van de klimaatinspanningen en de klimaat-
doelstellingen steeds wettelijk te veranke-
ren in “klimaatwetten en decreten”.

In het kader van deze nationale werk-
groep overhandigde JONGCD&V 
Herne daarom symbolisch een  thermo-
meter  aan de burgemeester en schepen 
van milieu om nog eens de aandacht 
te vestigen op het Burgemeesterscon-
venant van de gemeente. De Europese 
Commissie lanceerde dit Burgemees-
tersconvenant om de CO2 uitstoot met 
20% te verminderen tegen 2020. Als 
JONGCD&V Herne zetten we ons 
reeds sterk in voor het milieu, bijvoor-
beeld de zwerfvuilactie.

Een thema dat hier nauw bij aansluit is 
ruimtelijke ordening. In het kader van 
de opmaak van het nieuwe Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen kwam Vlaams mi-
nister van Omgeving Joke Schauvliege 
(CD&V) eind juni naar Galmaarden 
om er de resultaten van de werkgroep 
Pajottenland in ontvangst te nemen. 
Deze werkgroep zocht de laatste maan-
den naar oplossingen voor de ruimtelijke 
vraagstukken in het Pajottenland. 

Onze jongerenvoorzitter Brent Roobaert 
en schepen van Ruimtelijke Ordening 
Lieven Snoeks maken deel uit van deze 
werkgroep. Het participatieproces is hier 
echter nog niet mee ten einde.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in 
onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Michaël 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
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er geen verlies van inkomsten was door het samenwer-
kingsproject met Sofie Dumont? Binnenlandse Zaken 

gaf ons gelijk : we kunnen geen huurinkomsten vragen voor 
een zaal waar nog geen verlichting, verwarming of keuken in 
staat.

de Roosbroeckstraat, en de Heydestraat heraangelegd 
zijn? Momenteel worden de Rooststraat, Zullikstraat, 

Eysbroeckstraat en de Boulevardstraat aangepakt.

op de Steenweg Asse omwille van de slechte wegtoe-
stand de snelheid beperkt wordt tot 50 km/u voor meer 

dan 3,5T

Herne samen met Leuven de enige ge-
meente is die een provinciale subsidie 

krijgt in het kader van het burgemeestersconve-
nant om tegen 2020 20% CO2 uit te stoten?

CD&V Herne bij de top van de afdelin-
gen met  het grootste groeiend aantal leden 

behoort? Waarvoor dank aan onze ledenadminis-
trator Dirk Vandevelde!

de speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Re-
genboog heraangelegd is door de vele vrijwilligers (ou-

ders en leerkrachten) en onze eigen technische dienst? Het re-
sultaat mag gezien worden.

er veel schilderwerken aan het klooster werden uitge-
voerd door vrijwilligers? Nogmaals dank!

we jullie begin volgend jaar terug aan het woord laten 
met onze traditionele enquête? Jullie mening zal zeker 

gehoor krijgen, want het is immers voor en door u  dat Herne 
goed wordt bestuurd.

Graag nodig we jullie uit op ons 
JAARLIJKS EETFESTIJN 
op 6, 7, 8 en 9 november 
in de Katholieke Kring

WIST-JE-DATJES  


