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Met 11 juli in het verschiet, onze Vlaamse feestdag, valt er heel wat te 
vieren. De kracht van verandering die de N-VA in het politieke land-
schap brengt, werpt zijn vruchten af, met een oplevende economie die 
voor duizenden nieuwe jobs zorgt, een taxshift die uw nettoloon doet 
stijgen en een échte veiligheidscultuur. Ook in Herselt, Ramsel,  
Blauberg, Bergom en Varenwinkel wil de N-VA graag die dynamiek 
brengen. En u kan ons daarbij helpen!

Bevraging laat u aan het woord
Binnen 15 maanden mag u zich natuur-
lijk in het stemhokje uitspreken over de 
gevoerde gemeentepolitiek. Maar de N-VA 
wacht daar niet op. We nodigen u nu al uit 
om mee te helpen aan een positief  
project voor uw dorp en gemeente. In 
deze editie van ons huis-aan-huisblad 
vindt u daarom een bevraging. Hierin 
kan u uw mening en ideeën kwijt over het 
gemeentebeleid. 

Uw mening telt voor de N-VA
N-VA Herselt neemt uw inbreng ernstig! 
Wij zullen deze gebruiken bij het verder 
uitwerken van het verkiezingsprogramma 
voor 2018. Net zoals voor ons programma 
van 2012 zullen we daarmee garant staan 
voor een frisse wind in Herselt. Met onze 
dynamiek hopen we het leven van  
iedereen in onze gemeente beter en  
aangenamer te maken.

Deze bevraging kunt u bij mij of de ande-
re contactpersonen op de bus doen. Maar 

nog leuker is het om deze rechtstreeks aan 
mij of een ander N-VA-lid te geven  
wanneer we op 11 juli bij u langs komen 
met onze tapbus! Niets aangenamer 
dan een interessante babbel met een fris 
drankje in de hand.

Veel leesplezier en tot binnenkort!

Luc T’Syen, voorzitter N-VA Herselt

Hef met ons het 
glas op Vlaanderen
Onze Vlaamse feestdag vieren we 
ook dit jaar met een ronde van  
Herselt met de tapbus. We nodigen  
u van harte uit om samen met ons 
het glas te heffen op Vlaanderen. 

De tapbus houdt halte op volgende 
uren en dorpspleinen: 
• 17 uur: Bergom 
• 18 uur: Blauberg 
• 19 uur: Varenwinkel 
• 20 uur: Ramsel 
• 21 uur: Herselt 

Je kan er ook een gezond uitstapje 
van maken door samen met ons de 
tapbus te volgen, op de fiets. Tot 
dinsdag 11 juli!

N-VA Herselt is er 
voor u!

 www.facebook.com/NVAHerselt

 www.n-va.be/herselt

 herselt@n-va.be

Luc T’Syen, voorzitter 
luc.tsyen@n-va.be
Peter Keymeulen, ondervoorzitter 
peter.keymeulen@n-va.be
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Inspraak in uw gemeente
Vragenhalfuurtje afgeblokt
De N-VA staat voor efficiënt en degelijk bestuur. Om dit te 
verwezenlijken, is het essentieel dat u, als inwoner, betrokken 
wordt bij het beleid en échte inspraak hebt. U bent namelijk de 
belangrijkste ervaringsdeskundige van het beleid in uw buurt en 
uw gemeente.  Daarom drong N-VA-raadslid Peter Keymeulen 
aan op een vragenhalfuurtje tijdens de gemeenteraad. Jammer 
genoeg kon ons voorstel niet rekenen op de steun van de 
burgemeester. 

Telt uw mening bij bouwprojecten?
Wel waren we aangenaam verrast door een initiatief van schepen 
Kathleen Helsen. Zij stelde voor om de inwoners inspraak te 
geven in de ruimtelijke ordening van de gemeente. Dit gebeurde 
via het project ‘Herselt hertekend’ waarbij een honderdtal 
inwoners werd betrokken. Jammer genoeg is nog steeds niet 
duidelijk hoe de schepen in de praktijk rekening houdt met hun 
input. Projecten zoals Kruisveld doen alvast vermoeden dat er 
op dat vlak nog werk aan de winkel is.

N-VA geeft het goede voorbeeld
Ook de Vlaamse overheid geeft in een recente studie over 
de bestuurskracht in Herselt aan dat de burgemeester en het 
schepencollege een weinig transparant beleid voeren. De N-VA 
wil bewijzen dat dit véél beter kan! Daarom vindt u in dit 

blad een extra pagina met een bevraging waarin u uw mening 
en uw ideeën kan meegeven over het gemeentebeleid. We 
zullen uw ideeën gebruiken bij het verder uitwerken van ons 
verkiezingsprogramma voor 2018. Zo helpt u op een heel directe 
manier meebouwen aan een beter 
en efficiënter bestuur voor Herselt, 
Ramsel, Blauberg, Varenwinkel en 
Bergom.

 Pieter-Jan Parrein,
    secretaris N-VA Herselt
    pieter-jan.parrein@n-va.be

Kort nieuws
N-VA dringt aan op een goed doordacht plan voor de 
nieuwe wijk Kruisveld in Ramsel met een gezonde  
sociale mix. Burgemeester Peetermans wil snel-snel gaan 
en maakt reclame voor een verkaveling waarvan de  
verkavelingsaanvraag nog niet eens is goedgekeurd.

Na jaren aandringen van de N-VA komt er eindelijk 
vooruitgang in het dossier van de bovenzaal in Bergom. 
Nog dit jaar zouden de nieuwe toiletten er moeten zijn.

N-VA Herselt blijft de geurhinder in het centrum van 
Herselt en in Bergom onder de aandacht brengen van het 
gemeentebestuur. Sinds 2014 is hun antwoord: “We zijn 
er mee bezig.” Tijd voor een andere aanpak. Maar dat is 
enkel mogelijk als u uw klachten blijft doorsturen naar 
ons.

N-VA Herselt vraagt  
belastingverlaging

Verleden jaar verhoogde het gemeentebestuur, als enige 
gemeente in Vlaanderen, de gemeentebelasting. De komende 
jaren stijgt die verder door naar 8,2 procent.  

Volgens de schepen van Financiën Korthout was dit nodig om 
de dalende inkomsten door de taxshift te compenseren. Hij 
beweerde zelfs dat de stijging van 7,5 procent naar 7,7 procent 
eigenlijk een belastingverlaging is. We verzinnen het niet. 
Sindsdien wil het gemeentebestuur ons laten geloven dat 
Herselt een financieel gezonde gemeente is. Dat er tegen- 
woordig zelfs overschotten geboekt worden.

De N-VA was altijd een tegenstander van deze platte belasting- 
verhoging. Omdat er nu blijkbaar toch overschotten zijn, dien-
de de N-VA op de gemeenteraad van 26 juni een agendapunt in 
om de aanvullende personenbelasting terug te brengen naar 7,5 
procent. CD&V stemde ons voorstel helaas weg.
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Nood aan toekomstvisie voor onze kerkhoven

Ondanks protest van de N-VA-fractie heeft de meer-
derheid de massale ontruiming van graven op de 
kerkhoven van Herselt en Blauberg doorgeduwd. Voor 
elk graf dat zal worden weggenomen is een bord aan-
gebracht. Nabestaanden die een graf willen behouden, 
moeten vóór 31 maart 2018 een verzoek indienen. De 
aanpak van het gemeentebestuur toont een duidelijk 
gebrek aan visie over de Herseltse begraafplaatsen 
vindt de N-VA.
 
Het aanvraagformulier om een graf te behouden, kan je verkrij-
gen op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente, maar ook 
op onze website. Alle aanvraagformulieren worden verzameld 
en in april 2018 beslist het schepencollege of een graf al dan niet 
behouden blijft. De aanvraag voor het behoud van een kinder-
graf wordt sowieso goedgekeurd indien één van de ouders nog in 
leven is. Maar naar de uitkomst van de andere aanvragen is het 
voorlopig gissen. Wij hebben de vraag gesteld of elk graf zal blij-
ven waarvoor de familie een verzoek tot behoud heeft ingediend, 
maar er komt geen duidelijk antwoord.

Onvoldoende voor toegankelijkheid en onderhoud
De N-VA klaagt al sinds 2013 de erbarmelijke staat van de 
begraafplaatsen in de verschillende deelgemeenten van Herselt 
aan. We proberen gehoor te krijgen bij het gemeentebestuur 
voor de vele opmerkingen en klachten van onze inwoners. Zowel 
het onderhoud als de infrastructuur krijgen immers een grote 
onvoldoende. 
 
Zo eisen wij al jaren om de toegankelijkheid te verbeteren. Voor 
rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been zijn is de dikke 

laag kiezelsteentjes een heuse hindernis. De N-VA vraagt vooral 
dat de kerkhoven een rustgevende plaats worden, met groen-
partijen en rustbanken, met een degelijke groene afsluiting en 
meer aandacht voor verlichting. Ook moet op elk kerkhof een 
overkapping voorzien worden.

N-VA vraagt al sinds jaar en dag een kerkhofplan 
Op vraag van N-VA kwam er in 2015 een experte op vlak van 
inrichting van begraafplaatsen naar Herselt om de situatie 
te evalueren. Zij ondersteunde onze eis voor een duidelijke 
toekomstvisie rond de Herseltse begraafplaatsen. De bestaande 
werkwijze van het CD&V-bestuur waarbij lukraak kleine werken 
worden uitgevoerd (brandjes blussen) is simpelweg verkwisting 
van geld van de inwoners. Zij gaf de noodzaak aan voor het snel 
opstellen van een globaal plan waarin alle verbeteringswerken in 
fases worden uitgeschreven. 

De voorbije vier jaar is N-VA in de gemeenteraad blijven aan-
dringen op zo’n globaal plan. Tot op heden blijft de  
burgemeester echter doof voor deze eis van de inwoners. Dat 
de CD&V-meerderheid nu ook de kerkhoven gaat ontruimen, 
zonder duidelijke toekomstvisie en globaal plan, zet onze stelling 
nog meer kracht bij.

N-VA verwent papa’s op Vaderdag
Op 11 juni was het Vaderdag. Mireille, Mark, Willy, Kris, Pieter-Jan en Jo waren op post in 
Ramsel en Herselt om alle papa’s (maar als we eerlijk zijn, ook wel de mama’s) een mooie 
flessenopener cadeau te geven tijdens onze N-VA-actie. Schol!

Hulp nodig?
N-VA helpt bij het indienen van uw  
aanvraag voor het behoud van het graf  
van een dierbare. Contacteer voor extra  
informatie N-VA-gemeenteraadsleden  
Tinne Saliën (tinne.salien@n-va.be)  
of Rita Aerts (rita.aerts@n-va.be).
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /



U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Herselt, noteer dan uw contactgegevens. 
(U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  Er zijn voldoende kwalitatieve woningen en bouwgronden in 
mijn gemeente.

  In mijn deelgemeente wordt voldoende infrastructuur voorzien 
voor sport, scholen, kinderopvang en werkgelegenheid bij de 
inplanning van nieuwe woonwijken.

 Wonen

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  De gemeente voorziet voldoende steun voor hulpbehoevende 
mensen die in hun woning willen blijven wonen.

 Hulpbehoevenden

Naam: Voornaam:

Tel.: E-mail:

Contactgegevens (niet verplicht)Ik ben      jaar

Ik woon in deelgemeente:

Ik ben  man  vrouw

Enquête over Herselts beleid
Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter?  
Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen  
loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente 
bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening 
telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Herselt is van u!

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  Een industrieterrein in de gemeente is noodzakelijk om de 
lokale werkgelegenheid te verbeteren.

 Lokale economie

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  De gemeente moet meer investeren in cultuuronderwijs 
(muziek, woord, dans, kunst) na de schooluren.

 Onderwijs

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  De geplande sociale woonwijken in Ramsel (Kruisveld en 
Krankebeek) en Herselt (Stap en Maaiwanters) zijn een  
goede zaak.

 Sociaal beleid



U kunt de ingevulde formulieren persoonlijk, of via de post, bezorgen op één van volgende adressen:
Hans Celen, Dorp 3, 2230 Herselt - Pieter-Jan Parrein, Dirksland 13, 2230 Ramsel

Eric Sorgeloos, Wezelseheide 26, 2230 Blauberg, Herselt - Luc T’Syen, Heide 3, 2230 Bergom, Herselt
Maurice Van der Veken, Wolfsdonksesteenweg 104, 2230 Varenwinkel, Herselt

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  De gemeentelijke diensten zijn voldoende goed bereikbaar 
(voldoende openingsuren, toegang via het internet).

  De kerkhoven van Herselt zijn moderne begraafplaatsen:  
goed ingepast en rustgevend.

  De centralisatie van gemeentelijke diensten in De Mixx is  
een goede zaak.

  De gemeente moet meer samenwerken met andere  
gemeenten om de Mixx rendabel te maken.

  De hoge tarieven van het containerpark zetten aan tot  
sluikstorten.

  Er is nood aan een onafhankelijke ombudsdienst voor  
klachten over de gemeentelijke dienstverlening.

 Gemeentelijke dienstverlening 

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  De gemeente neemt voldoende initiatieven voor de jeugd.

 Jeugd

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  De gemeente communiceert transparant en duidelijk met  
haar inwoners.

 Communicatie en transparantie

helemaal niet akkoord niet akkoord geen mening akkoord helemaal akkoord

  De voorziene verhoging van de gemeentebelastingen (naar 
8,2 procent in 2020) is een aanvaardbare oplossing om de 
gemeentefinanciën te saneren.

Wat zou u meteen aanpakken of veranderen als u één dag burgemeester was?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waar kan de verkeersveiligheid verbeterd worden in uw deelgemeente?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Financiën


