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Het gemeentebestuur is van plan om grote sociale woonwijken te bouwen 
in Herselt. Aan de Kapelleweg in Ramsel worden met verkavelingsproject 
Kruisveld meer dan honderd sociale woonhuizen voorzien (meer daarover 
op pagina 2). Een boogscheut verder, aan de Krankebeek, komen er  
ongeveer twintig sociale woningen. Wie de waterproblematiek van de 
streek een beetje kent, waarschuwt voor nog meer overlast. Maar negatieve 
adviezen van administratie en PIDPA negeert het gemeentebestuur.
Krankebeek is slechts één van de vier loca-
ties die wordt aangesneden voor de herhuis-
vesting van vaste bewoners van weekend-
verblijven. Een overbodig project naar onze 
mening. Het standpunt van N-VA Herselt 
over deze problematiek vindt u op pagina 3.

U bent niet gediend door dit soort ongebrei-
delde en ondoordachte bouwwoede. Op de 
gemeenteraad heeft de N-VA meer dan eens 
uw terechte bezwaren over leefbaarheid, 
wateroverlast, verkeersellende en gedwon-
gen onteigeningen aangekaart.

N-VA vraagt gezonde sociale mix
Het voorlopig resultaat van onze inspan-
ningen is een belangrijke vermindering 
van het aantal sociale woningen in elk van 
de verkavelingsplannen. Maar de huidige 
plannen van het CD&V-bestuur getuigen 
nog steeds niet van een gezonde sociale mix 

en kunnen daarom niet op onze goedkeu-
ring rekenen. 

In deze gemeente worden projecten door-
gevoerd zonder degelijke communicatie, 
zonder draagvlak, zonder toekomstvisie. 
Meer inspraak is dus absoluut noodzake-
lijk. Over de initiatieven van N-VA Herselt 
om daaraan tegemoet te komen, leest u op 
pagina 3. 

N-VA Herselt wenst ten slotte u en al wie u 
dierbaar is een zalige Kerst en een gezond 
en spetterend 2017!

Luc T’Syen
Voorzitter 
N-VA Herselt

  Mark Van den Wouwer en Mireille Colson komen op voor de belangen van de  
omwonenden van de geplande sociale verkavelingen.

Nieuwjaars-
brunch 2017
N-VA Herselt nodigt u graag uit op 
haar nieuwjaarsbrunch op zondag  
19 februari.

Leden kunnen brunchen voor  
10 euro. Voor niet-leden vragen 
we 12,5 euro. Kinderen tot 12 jaar 
betalen 5 euro. Wordt u ter plaatse 
lid dan is uw brunch gratis.

Inchrijven kan bij Mireille Colson:  
 mireille.colson@n-va.be 
 0472 99 81 35.

Ook dit jaar zorgt N-VA Herselt voor 
een interessante gastspreker.

Zondag 19 februari11 uurSint-Norbertuszaal,  Blauberg

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

Betere inplanting  
sociale woningen nodig



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

herselt@n-va.be

Nieuwe sociale verkaveling Kruisveld

Blijft Ramsel leefbaar?
De Herseltse meerderheid plant minimaal 114 en 
maximaal 167 sociale woningen aan de verkaveling 
Kruisveld in Ramsel (tussen Steenovens en de 
Kapelleweg). Dit komt bovenop de plannen voor de 
sociale verkaveling Krankebeek. De N-VA vindt dat 
de sociale mix zoek is. Wij pleiten voor een goede 
verdeling van sociale woningen over heel Herselt, niet 
alleen in Ramsel.
In onze ogen moet Kruisveld een gezonde mix worden van 
enerzijds sociale woningen en anderzijds bouwgronden en 
duurzame woonprojecten. Wij vragen ook dat in dit project de 
lokale dienstverlening ondersteund en versterkt wordt. Als Ramsel 
nieuwe en jonge mensen wil aantrekken dan is er bovendien nood 
aan betere infrastructuur en een sterker aanbod voor kinderopvang, 
onderwijs, sport, naschoolse activiteiten en jeugdbeweging. Alleen 
zo kunnen we de leefbaarheid van Ramsel verzekeren.

We hopen dat de burgemeester dit dossier vanuit het algemeen 
belang wil herbekijken. Ook al is hij bestuurder en lid van 
het directiecomité van de verkavelaar van Kruisveld. N-VA-
gemeenteraadslid Mark Van den Wouwer zal dit dossier 
behartigen, samen met u. Wilt u dat uw stem gehoord wordt? 
Contacteer dan Mark via mark.vandenwouwer@n-va.be.

  U vindt meer informatie over de beslissing van het schepencollege over Kruisveld op www.n-va.be/herselt en op onze Facebook-pagina.

N-VA Herselt steunde Rode Neuzen Dag
VTM, Qmusic en Belfius organiseerden ook dit jaar een Rode Neuzen Dag  
ten voordele van jongeren met psychische problemen. Omdat Herselt een  
wandelgemeente is, vonden wij het gepast om een Rode Neuzen Wandeling  
te organiseren. Een gezond initiatief voor lichaam en geest.

De burgemeester was nog niet gewonnen voor Rode Neuzen Dag, tot 
N-VA-fractieleider Peter Keymeulen hem tijdens de gemeenteraad van  
september een rode neus cadeau deed. In Herselt Leeft! van oktober lazen  
we daarna dat Herselt de Rode Neuzen Dag dan toch steunt.

“De N-VA wil een 
goede sociale 
mix in Herselt”.
Mark Van den Wouwer, 
N-VA-gemeenteraadslid

Wist je dat ...
 … er eindelijk plannen worden opgemaakt voor een splinternieuw gebouw voor de buitenschoolse 
kinderopvang in Ramsel? Voor architect en gebouw is 700 000 euro uitgetrokken. Het aandringen van 
de N-VA-fractie in de OCMW-raad werpt dus vruchten af.

… de al jaren beloofde looppiste en voetbalinfrastructuur aan de kleiput er nog steeds niet zijn?  
De gemeente rooide enkel een paar bomen dit jaar.

… er alweer een Allerheiligen voorbijging zonder dat de kerkhoven van Herselt een broodnodige opknapbeurt kregen?

… de meerderheid dankzij een wel érg creatieve boekhouding op enkele minuten twee miljoen euro extra vond?  
Meer info hierover op onze website en Facebook.

… de heraanleg van de Ramselsesteenweg een bijkomende toeristische attractie werd? Een echte roetsjbaan!

… het gemeentebestuur dit jaar weer meer dan 10 000 euro veil had om bestuursleden van lokale verenigingen  
te bedanken met barbecue en bijhorende drank? De N-VA vindt dat dit geld beter besteed kan worden.

… het fietspad aan de Dieperstraat er (ondanks de vele beloftes) niet zal zijn voor 2019?

Tinne Saliën, N-VA-gemeenteraadslid
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Meer inspraak voor u 
In een kleine gemeente als Herselt moet het mogelijk zijn om mensen meer te betrekken bij de uitwerking 
van het beleid. Tenslotte bent u zelf ervaringsdeskundige op gebied van leven, wonen, werken, feesten, vei-
ligheid, ...

De N-VA was dan ook aangenaam verrast dat de schepen van Ruimtelijke Ordening het project  
‘Herteken Herselt’ opstartte. Hierin zouden inwoners hun mening kunnen geven over het woonbeleid in 
de gemeente en zou uw stem zwaarder doorwegen in de besluitvorming.

Voorstel vragenhalfuurtje afgeblokt
Jammer genoeg wou de schepen nooit ingaan op concrete vragen van mensen. Wat resteert, is een in-
houdelijk breed document waar de meerderheid eigenlijk alle kanten mee uit kan. De bevoegde schepen 
bevestigde alvast in de krant dat het nu weer aan de politiek is om beslissingen te nemen.

Dat kan beter, vindt de N-VA. Daarom stelden we voor om een vragenhalfuurtje in 
te voeren waarbij u rechtstreeks vragen kan stellen aan de gemeenteraad. De meer-
derheid, met de burgemeester op kop, blokte ons voorstel echter af. N-VA Herselt 
zal hoe dan ook blijven hameren op meer inspraak voor u.

N-VA wil herhuisvesting weekendverblijvers afblazen
In 2009 begon de provincie Antwerpen met een pilootproject waarbij recreatiezones met permanente bewoning 
omgevormd werden tot bosgebied. De bewoners zouden een vergoeding ontvangen voor het pand dat ze moeten 
verlaten. Herselt heeft naar schatting duizend weekendverblijven, waarvan er ongeveer 500 permanent bewoond 
worden. Als je weet dat het provinciale pilootproject, met 65 verblijven, bijna zes miljoen euro kostte, dan is het 
voor de N-VA duidelijk dat er in Herselt geen financiële ruimte is om een dergelijk project te betalen.

  Meer informatie over het voorstel van N-VA-raadslid 
Rita Aerts kan u vinden op www.n-va.be/herselt en op 
onze Facebook-pagina.

Burgemeester, 
ik heb een vraag!

En er zijn nog bijkomende pijnpun-
ten: Slechts enkele bewoners zijn 
geïnteresseerd in de herhuisvesting 
die de gemeente voorziet, terwijl de 
communicatie en uitwerking van 
het project heel wat beter kan. Ook 
vragen over de effecten op mobili-
teit, sociale voorzieningen, scholen 
en kinderopvang blijven grotendeels 
onbeantwoord. Daarom vindt de 
N-VA dat men dit herlocalisatie-
project best afblaast.

Voor de enkele permanente bewo-
ners die omwille van het uitgevoer-
de provinciale project hun verblijf 
moeten verlaten, kan een woning 
voorzien worden op de reguliere so-
ciale woningmarkt. Voor de verdere 
aanpak van de problematiek van 
de weekendverblijven en de perma-
nente bewoning pleiten wij voor een 
uitdovend woonrecht tegen 2029, 

met eventueel een uitzonderlijke 
verlenging tot 2039. Dit moet priori-
tair in laaggelegen en natte gebieden 
met hoge natuurwaarde gebeuren.

Langetermijnvisie is dringend 
nodig
Ook de verkrotting van weekend-
verblijven wil de N-VA aanpakken. 
De gemeente kan kiezen voor 
afbraak en natuurherstel, ofwel 
voor renovatie, afhankelijk van 
de ligging op het gewestplan. Wij 
vragen ten slotte dat het gemeente-
bestuur dringend een duidelijke en 
breed gedragen visie voor de lange 
termijn ontwikkelt en daarover ook 
helder communiceert. 

Peter Keymeulen,  
N-VA-fractieleider

 De verkrotting tegengaan moet de eerste prioriteit zijn.
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Geert Bourgeois

Liesbeth Homans

Theo Francken
Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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:     /     /


