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Tevreden en trots mogen we zijn: “Hernenaren 
voelen zich beste thuis in hun dorp” 
titelde het Nieuwsblad eind 2017.  Dat is zeker het 
resultaat van de ingesteldheid van onze bewoners, 
zowel individueel en als gemeenschap van straat, 
wijk, parochie en vereniging.  Maar tegelijkertijd 

is het een bekroning van gedrevenheid, 
engagement en hard werken van het 
CD&V-bestuur.  Voor u ligt een kleine greep uit de 
talrijke realisaties van de voorbije zes jaar. Voor een 
uitgebreider overzicht kan u terecht op www.herne.
cdenv.be. Financieel zijn het geen evidente tijden, 
maar ook op dat vlak bleef onze gemeente gezond. 
Zo blijft er ruimte om verder te gaan op de ingeslagen 
weg die Herne tot een koplopergemeente maakt, 
die we met een gerust geweten kunnen doorgeven 
aan de komende generaties. 

Samen verder vooruit ! 



Plezant en sportief
>> Handige buurtfeestkar

>> Senioren misschien in hun herfst maar 
elk jaar een gesmaakt lentefeest

>> Lifestylebeurs referentie voor de streek

>> Nieuwe petanquebanen in Herne

>> Financieel ruggensteuntje 
 voor fuiven

Voetballen op een nieuw kunstgrasveld



Veilige gemeente
>> Camera’s met
 nummerplaatherkenning

>> Diefstallenplaag halt toegeroepen
 dankzij de inzet van een bewakingsfirma

>> Na het feest in rechte lijn naar huis: 
feestbussen samen met De Lijn

>> Aantal ongevallen sterk gedaald
 door controles en
 infrastructurele aanpassingen

Fietspad Van Cauwenberghelaan - Lindestraat



Sociaal en 
gezond
>> Noodwoning voor inwoners, 

opvangplaatsen voor asielzoekers

>> Iedere dinsdag dorpsrestaurant in 
 Sint-Felix

>> Extra parkeerplaatsen voor mensen met 
een beperking

Defibrillators kunnen levens redden



Cultureel en 
creatief
>> Het erfgoeddepot zorgt voor 
 bewaring van onze lokale 
 geschiedenis 

>> 700 jaar kartuizerklooster met respect 
herdacht

>> Rijk aanbod aan lezingen, workshops, 
cursussen en voorstellingen in 
Dominicanessenklooster

>> Buurtbabbels informeren en peilen 
 naar de wensen en de zorgen

Genieten van Herne vanuit de kubussen



Klimaatvriendelijk
>> OCMW rijdt ‘volle gas’ met 
 CNG-wagen

>> Herne tekent het Europese 
Burgemeestersconvenant 

>> Groene stroom en isolatie 
gemeentegebouwen

>> Burgemeester initieert strategische 
studie hernieuwbare energie 

 voor de regio 

Eerste elektrische laadpaal voor auto’s 



Groen en netjes
>> Herne meer dan 1250 bomen rijker

>> Eerste sluikstortcamera’s in gebruik 

>> Gemeente, burgers en verenigingen 
ruimen samen zwerfvuil op

>> Aankoop veegmachine en 
onkruidverdelger op stoom

Kloostertuin, toegankelijke oase van rust



Landbouw
>> Eerste streekproductenmarkt 
 als aanzet voor meer korte keten

>> Inzameling kuilplastiek

>> Ondersteuning groenbemesting en 
grondontleding

Stromannen tonen respect voor landbouw



Openbare werken
en patrimonium
>> Ruimtelijk uitvoeringsplan voor een 

modelwijk op de site Fondatel 

>> Meer dan 25 straten krijgen 
opknapbeurt 

>> Uitbreiding KMO-zone Scheibeek biedt 
meer ruimte voor bedrijvigheid

Erkend gemeenschapscentrum in Herne



Gemeente
professionaliseert
>> Vervuiler betaalt: weegbruggen in 
 recyclagepark

>> Online reservatie voor zalen en sporthal

>> Steeds meer formulieren beschikbaar 
 via digitaal loket 

>> Blijf op de hoogte via de 
 gemeentelijke app

Uitbreiding machinepark technische dienst



Eerlijk duurt het langst…
Zes jaar geleden was ons programma best ambitieus. Vandaag durven we stellen dat we meer 
dan grotendeels geslaagd zijn in ons opzet!  De eerlijkheid gebiedt ons echter te erkennen dat  
een aantal van de doelstellingen (nog) niet zijn gerealiseerd. Lange administratieve procedures of 
een gebrek aan nodige subsidies liggen vaak aan de basis van vertraging of uitstel…

>>  100 nieuwe woningen op de Fondatelsite: het ruimtelijk uitvoeringsplan is 
goedgekeurd, de ontwerpen zijn ingediend 

>>   Herinrichting doorgang centrum: de diensten van de het Vlaams Gewest keurden 
onze ontwerpen niet goed, nieuwe ontwerpen zijn klaar 

>>   Herinrichting parking en plein station:  de uitvoering is voorzien in 2019 en wordt 
voor 50% ten laste genomen door NMBS 

>>   Fietspad Kokejane - Herfelingen: de uitvoering ervan werd ons beloofd in 2017 
maar is verschoven naar 2019, de ontwerpen vergen aanpassingen 

>>   Looppiste: fase 1 wordt binnenkort nog uitgevoerd, fase 2 is voorzien binnen de 
site van Fondatel 

>>   Alternatief busvervoer: de bus wordt binnenkort besteld en via een partner
 aanbesteed, een actie ondersteund door onze lokale handelaars

>>   Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan: een prioriteit in het volgende programma
  
Uit het overzicht van wat wél gerealiseerd werd, kan u het ook al opmaken: er werden ook 
meer en andere dingen gerealiseerd dan beloofd in het programma. En dat is het resultaat  
van voortdurend alert en creatief zijn en van ingaan op opportuniteiten en voorstellen die zich 
aandienen. In zes jaar staat de wereld rondom ons immers ook niet stil, de tijden veranderen 
continu en snel. We zijn volop mee en vaak voortrekker in onze streek. Er blijft nog veel en nieuw 
werk aan de winkel. CD&V zet er graag samen met u verder zijn schouders onder… 

Samen vooruit !  



Verkiezingsdrukwerk. v.u. Michael Schoukens, Grotestraat 2, 1540 Herne
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