
2. Blauberg

11u15: De Serre in Wezel
12u: Den IJzer met een frietje 
12u45: Den Oase 
13u30: Den Hulst

Eindelijk! Herselt Zomert!

Geen woorden kunnen uitdrukken 
hoe opgelucht we zijn. Dankzij 
jullie bereidheid om je te laten 
vaccineren, kijken we uit naar een 
mooie zomer waarin we elkaar 
terug kunnen ontmoeten, samen 
kunnen feesten, sporten en op 
vakantie gaan.

Activiteitenbrochure
Onze schepenen stelden samen 
met de verschillende gemeentelijke 

diensten een ‘Herselt Zomert’-
brochure op met ontzettend veel 
activiteiten. Voor jong en oud, 
sportief, cultureel, gewoon plezant. 
De gemeente en een aantal plaat-
selijke verenigingen nemen de 
organisatie voor hun rekening. 
Ongelofelijk hoeveel gemotiveerde 
en enthousiaste mensen Herselt 
telt. De brochure zat een tijdje 
geleden al in je brievenbus en is 
ook terug te vinden via sociale 
media en de gemeentelijke web-
site. Kom uit je kot en steun onze 
buurten en verenigingen! 

Zomer of niet, onze mandatarissen 
zitten niet stil. We gaan volop 
verder met het afwerken van de 
verschillende lopende dossiers.

Resultaten gemeentemonitor
Er moet me overigens nog iets 
van het hart. Ik las onlangs de 
resultaten van de gemeente-
monitor, een Vlaams initiatief. Op 
vele vlakken doet onze gemeente 
het uitstekend, maar de meer-
derheid van de mensen scoort 
‘neutraal’ in het vertrouwen naar 
het lokaal bestuur. Dat wil zeggen 

dat we nog vele mensen moeten 
overtuigen van onze inzet en ons 
gemeentelijk project. Spreek ons 
daarom aan, contacteer ons en 
volg ons via sociale media.

Sven Van den brande
Secretaris

Op 11 juli viert N-VA Herselt graag feest samen met jullie. Net zoals vorig jaar rijden we dan de ganse dag met de � ets van deel-
dorp naar deeldorp. Op die manier steken we onze lokale ondernemers een hart onder de riem na een erg lastig jaar. Sluit zeker 
aan, kom naar een café en leer ons kennen. Samen praten we over wat er lee�  in onze gemeente. Je krijgt er nog een N-VA-trak-
tatie en een optreden van Willem Vermandere bovenop. Tot dan!

1. Varenwinkel

9u30: ontbijt van Het Varenwinkeltje
10u30: De Schilders

5. Ramsel

20u: In de Rapte
21u: Oud Ramsel

4. Herselt

14u30: Willem Vermandere 
15u15: De Mixx
16u15: Goede Vrijdag
17u: De Dorpspomp

17u45: Delens Bowling
18u30: Pallieter Café
19u15: Kapelhof

3. Bergom

14u30: Bergomhof

Samen vieren we onze Vlaamse feestdag

Herselt
herselt@n-va.be N-VA Herseltwww.n-va.be/herselt
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Een moderne digitale 
gemeente dankzij de bib
Het gemeentebestuur zet belangrijke stappen op het vlak van 
digitalisering. We willen onze bibliotheek uitbouwen tot een 
eerste schakel ter ondersteuning van onze inwoners. Mensen 
die vragen hebben bij het gebruik van digitale middelen of 
gebruik willen maken van digitale tools, kunnen vanaf nu in 
de bibliotheek terecht.

Het personeel van de bib staat voortaan ter beschikking voor 
vragen over de gemeentelijke website. Ook om een afspraak te 
maken of van thuis uit documenten op te vragen, kan je bij hen 
terecht. De bibliotheek biedt bovendien interessante e-cursussen 
aan rond computervaardigheden en sociale media via 
www.herselt.bibliotheek.be/online-leren-met-de-bib. 

Digidokter
Daarnaast zal er iedere vierde zaterdagvoormiddag van de 
maand een digidokter aanwezig zijn in onze bib. Dat is een vrij-
williger met een gespecialiseerd IT-diploma die klaarstaat om al 
jouw vragen over je smartphone, tablet of PC te beantwoorden. 
Noteer gerust ook je vragen over sociale media of het installeren 
van apps. Breng je toestel mee en de digidokter helpt je verder. 

Momenteel biedt onze bibliotheek de dienst slechts eenmaal per 
maand aan, maar met meer IT-vrijwilligers is het mogelijk om 

dat vaker te doen. Heb je een IT-diploma of 
ken je iemand die geïnteresseerd is om ook 
digidokter te worden? Laat het dan 
zeker weten via bibliotheek@herselt.be.

Samen gaan we voor een moderne, 
digitale gemeente!

Pieter-Jan Parrein
Schepen van Digitalisering

Nieuwe voordelen voor onze socio-culturele verenigingen
De coronaperiode was niet gemakkelijk voor onze verenigingen. Via de coronasubsidies van de Vlaamse overheid kregen 
ze een extra duwtje in de rug. Op advies van de cultuuradviesraad werd ook het gemeentelijk reglement voor onze socio-
culturele verenigingen aangepast.

De erkenningsvoorwaarden om een erkende Herseltse socio-culturele vereniging te worden, werden versoepeld. Zo zijn er meer 
verenigingen die aanspraak kunnen maken op ondersteuning en zo leven brengen in onze deeldorpen. Het vernieuwde reglement 
zorgt voor bijkomende voordelen:

•  Ook kleinere verenigingen kunnen nu ondersteuning krijgen in manuren vanuit de werkhal van de gemeente voor bijvoor-
beeld het opstellen of afbreken van een tent.

•  De basistoelage per jaar van elke erkende vereniging werd verhoogd van 70 euro naar 100 euro. Het algemeen budget voor de 
socio-culturele verenigingen werd eerder al verhoogd van 13.000 euro naar 15.000 euro.

•  Verenigingen die extra inspanningen leveren voor mensen in armoede kunnen daarvoor nu een subsidie van 100 euro per 
initiatief krijgen (vervoer, lidgelden, actieve begeleiding).

•  De gemeente hanteert een vrijetijdspas voor inwoners die het financieel moeilijker hebben. Onze inwoners kunnen daarmee 
de helft korting krijgen op gemeentelijke activiteiten. Verenigingen die eveneens een korting van 50 procent toekennen aan 
hun leden die het financieel moeilijker hebben, kunnen dat bedrag vanaf nu ook recupereren bij de gemeente.

•  Omdat we sterke verenigingen willen, wordt de vorming voor bestuursleden voortaan ook meegenomen in de verdeling van 
de subsidies.

Het volledige reglement en de aanvraagpagina om een erkende Herseltse socio-culturele vereniging te worden, is terug te 
vinden via www.herselt.be/ondersteuning-socio-culturele-verenigingen. Onze N-VA-fractie wil de vele vrijwilligers van onze 
verenigingen alvast bedanken voor hun blijvende inzet!

herselt@n-va.be
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Nieuwe plannen voor kasteelpark De Merode
De Vlaamse Gemeenschap stelde op 15 juni de nieuwe plannen voor het kasteelpark de Merode voor aan de inwoners van Herselt 
en Westerlo. De oorspronkelijke plannen werden aangepast nadat er verschillende bezwaren werden ingediend na de eerste 
consultatieronde.

Opening vernieuwde 
Willem Elsschotwandeling
Op 19 juni was er de o�  ciële opening van twee 
Elsschotwandelingen, opgesteld door de dienst Toerisme.

Blauberg staat zo nog meer op de kaart als ‘Elsschotdorp’. 
Onze gemeente en de bevoegde schepen werkten nauw 
samen met het Willem Elsschot Genootschap en het Blau-
bergs Elsschotscomité.  Tijdens de wandelingen kan je via 
de ErfgoedApp luisteren naar verhalen die worden verteld 
door Michaël Pas en Martine Tanghe. Die laatste was trouwens 
ook aanwezig op de opening.

De N-VA wil Herselt met dit initiatief op de toeristische 
kaart zetten en ons waardevol cultureel erfgoed meer onder 
de aandacht brengen. Naast Blauberg en Ramsel, zal bin-
nenkort ook Bergom over haar eigen wandeling beschikken.

Verlaging personenbelasting
Schepen van Financiën Mark Van den Wouwer is blij dat de 
beloofde belastingverlaging voor dit jaar is 
doorgevoerd, ondanks het moeilijke 
coronajaar. De gemeentebelasting daalde 
naar 7,6 procent. We proberen dat cijfer 
de komende jaren nog verder te 
verlagen. De verandering werkt!

Mark Van den Wouwer
Schepen van Financiën

Aparte vlag voor 
elk deeldorp
Binnenkort zal je bij het binnenrijden van 
één van onze deeldorpen een vlag zien met 
het logo van onze gemeente en de naam 
van het deeldorp. We willen zo de eigen 
identiteit van het deeldorp benadrukken 
en samen een prachtige gemeente vormen.

Dankzij de inspanningen van burge-
meester Peter Keymeulen en schepen van 
Omgeving Mireille Colson kon de voor-
stelling zowel fysiek als digitaal gevolgd 
worden. Heel wat mensen namen deel. 
Het plan gaat voor alle duidelijkheid niet 
over een gemeentelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan, maar wel over een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan. Herselt zal 
dus opnieuw een advies moeten leveren in 
dit dossier. Een advies is jammer genoeg 
niet bindend. Gezien de grote interesse uit 
Bergom en de mogelijke impact voor de 
dorpskern, probeert het gemeentebestuur 
de mening van onze inwoners zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen.

Laat van je horen!
De publieke consultatie loopt nog tot en 
met 23 juli. Tot dan kunnen inspraak-

reacties of bezwaren worden binnen-
gebracht in het gemeentehuis van Herselt. 
Meer info vind je op de website van N-VA 
Herselt of via www.rsv.ruimtevlaanderen.
be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaan-
deren. Aarzel niet om onze burgemeester 
of schepen over dit dossier te bevragen.

Mireille Colson
Schepen van Omgeving
mireille.colson@n-va.be 

Peter Keymeulen
Burgemeester
peter.keymeulen@n-va.be

www.n-va.be/herselt
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


