
Maak jij mee het verschil?
Heb jij ook een hart voor Bergom, Blauberg, Herselt, Ramsel 
en Varenwinkel? Heb je goede ideeën om het leven in onze 
gemeente te verbeteren? Twijfel dan niet om het bestuur van 
N-VA Herselt te vervoegen. We staan altijd open voor suggesties 
en verbeteringen. Vers bloed en nieuwe inzichten zijn dus meer 
dan welkom. Vergaderen doen we zo’n tien keer per jaar in een 
zeer gezellig kader. 

Neem zeker eens een 
kijkje op onze website en 
Facebookpagina om te zien 
wat we al realiseerden. 
Stuur gerust een mailtje 
naar herselt@n-va.be.

N-VA Herselt wil iedereen de kans geven om te 
zijn zoals hij, zij, of x is. Er werd een symbolische 
‘regenboogoversteekplaats’ geschilderd aan het 
gemeentehuis! #loveislove #herseltvooriedereen

Brunch op zondag 20 maart

Op zondag 20 maart 2022 organise-
ren we onze jaarlijkse N-VA-brunch. 
Jullie zijn van harte welkom vanaf 
11 uur in de parochiezaal in Ramsel. 
We kijken ernaar uit om met z’n allen 
gezellig bij te praten tijdens een lekkere 
maaltijd. Inschrijven kan via paul.
bisschops@n-va.be. Tot dan!

(onder voorbehoud van de geldende 
coronamaatregelen)

Herselt
herselt@n-va.be N-VA Herseltwww.n-va.be/herselt

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

DECEMBER 2021, NR. 4   I   V.U.: PAUL HUYSMANS, HUISAKKERS 34, 2230 HERSELT



N-VA-gemeenteraadslid Mireille Colson 
wordt Antwerps gedeputeerde
Dag Mireille, je stopt als schepen in 
Herselt om te starten in je nieuwe 
functie als gedeputeerde? 
“Inderdaad, vanaf 1 januari word ik 
gedeputeerde in de provincie Ant-
werpen. Ik zal daar de bevoegdheden 
Toerisme, Groen- en Recreatie-
domeinen, Personeel en Communicatie, 
en ICT onder mijn hoede krijgen. De 
functie van gedeputeerde is helaas niet 
combineerbaar met mijn mandaat 
als schepen. Maar aangezien ik graag 
betrokken blijf, blijf ik voor Herselt 
werken als gemeenteraadslid.”

Toch een beetje met spijt in het hart dus  
dat je jouw schepenambt doorgeeft? 
“Zeer zeker. De job als schepen is heel 
uitdagend en afwisselend. Daarvoor 
ben ik in de lokale politiek gestapt. 
Bovendien zijn heel wat van mijn pro-
jecten nu in de laatste fase aanbeland. 
Maar ik ben uiteraard niet weg. Ik zal 
alle dossiers, zoals de jeugdlokalen 
Blauberg en jeugdhuis De Choke, van 
zeer nabij blijven opvolgen. Daarnaast 
is er ook nog een handhavingsplan in 

opmaak en starten we het masterplan 
voor Ramsel op. Het mag dus duidelijk 
zijn dat dit geen afscheid is.”

Waar wil je de komende jaren op 
inzetten? 
“Ik denk dat we de afgelopen twee jaar 
gemerkt hebben hoe belangrijk natuur 
en groen in de buurt is. Onze enige 
vorm van ontspanning was fietsen 
en wandelen in onze ‘achtertuin’… 
Gelukkig hadden we in Herselt ook 
groendomein Hertberg waar we met 
onze kinderen naar hartenlust konden 
ravotten. Het was een welgekomen 
ontspanningsplek voor iedereen die 
telewerk moest combineren met thuis-
onderwijs. Bovendien wordt er ook 
sterk ingezet op het educatieve aspect.”

“We hebben massaal toerisme in eigen 
land ontdekt. Ook hier ligt nog heel 
wat potentieel voor de Kempen, en 
voor heel onze provincie. We moeten 
ervoor zorgen dat we onze regio op 
de kaart blijven zetten. Zo kunnen we 
ook onze lokale handelaars en horeca 
steunen.”

Einde schepenambt Pieter-Jan Parrein
Zoals afgesproken bij de coalitie-
vorming in 2018, loopt het 
schepenambt van Pieter-Jan 
Parrein op het einde van dit jaar 
af. Hij was bevoegd voor onder 
meer Cultuur en Digitalisering.

Veilige schoolomgevingen, een 
nieuwe gemeentelijke website, 
een geoptimaliseerde bibliotheek, 
CC De Kerken, Herselt Zomert, 
activiteiten in het Elsschotjaar 
… De realisaties van Pieter-Jan 
zijn legio. Vanaf 2022 wordt hij 
vervangen door een mandataris 
van coalitiepartner Mensen met 
Mensen. Vanzelfsprekend blijft 
PJ zich in de gemeenteraad 
inzetten voor jullie allemaal!

Geert Sterckx vervangt 
Mireille Colson als schepen
Geert zetelt momenteel al in de gemeenteraad, maar 
zal vanaf januari het schepenambt van Mireille 
overnemen. We zijn ervan overtuigd dat hij als geen 
ander de noden en behoeften van onze inwoners kent.

Succes met je nieuwe uitdaging, Geert!

Heel veel 
succes, 
 Mireille!

herselt@n-va.be
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Vernieuwde dorpskern in Ramsel
Het gemeentebestuur zet actief in op sterke kernen en een hecht dorpsgevoel. Een  
vergroening en reorganisatie van de dorpskern is de basis daarvan. Omdat in Ramsel een 
zeer sterk gevoel van eigenheid leeft, kozen we ervoor om daar als eerste een project op te 
starten.

Schepen van Omgeving Mireille Colson: “Omdat we sterk inzetten op kernversterking, 
hebben we daar ook stevige budgetten tegenover geplaatst. We weten dat we voor heel wat 
uitdagingen staan in Ramsel, zeker wat waterbuffering en mobiliteit betreft.”

De toekomstplannen vragen een doorgedreven visie en planning. Daarom beslisten we om 
ons te laten bijstaan door een gespecialiseerd kantoor dat het hele participatieproces zal 
begeleiden. Want een toekomstvisie van een dorpskern met ruimte voor groen, parking en 
evenementen … dat moet nu eenmaal komen van onderuit, van de bewoners, de verenigingen, 
de dorpsfiguren. Samen gaan we voor een groener en mooier Ramsel.

Nieuws uit onze deeldorpen! 

Bike to school in Herselt
Een tijdje geleden ging de ‘Bike2school’- 
actie van start. Daarbij kunnen dappere 
deelnemers beloningen verdienen als ze 
naar school stappen of trappen. N-VA Herselt 
is blij met de grote respons. Een knappe 
prestatie van onze jongeren, die zeker ook 
het goede voorbeeld aan hun ouders en 
grootouders mogen doorgeven.

Corneliusfeesten in 
Blauberg
In Blauberg vond er dit jaar weer 
een Corneliusprocessie plaats, 
samen met druk bijgewoonde 
Corneliusfeesten. Deze eeuwenoude 
tradities ondersteunt de N-VA 
graag!

Herdenkingsmonument 
in Bergom
Deeldorp Bergom beschikt voortaan over 
een mooi monument om de beide wereld-
oorlogen te herdenken. De vrienden van 
Bergom hebben de inhuldiging en aankoop 
van het monument gerealiseerd. De oorlog 
mag nooit vergeten worden!

Nieuwe speeltuigen in Varenwinkel
Aangezien de kapel van Varenwinkel wordt afgebroken en de kwaliteit 
van de oude speeltuigen te wensen overliet, werden ze verwijderd. Na 
een tussenkomst van gemeenteraadslid Tim Tubbax zijn er voorlopig 
nieuwe toestellen geplaatst. Welke speelvogels komen ze testen?  
Binnenkort lanceert het gemeentebestuur trouwens een ontwerp voor 
een ‘megabuitenspeelplan’ met nieuwe activiteiten in elk deeldorp. 
Volg zeker onze Facebookpagina voor meer informatie.

 De dochter van Tim keurde de nieuwe toestellen alvast goed.

www.n-va.be/herselt
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


