
Sterke deeldorpen, sterke 
gemeente!

De N-VA is fi er op onze landelijke, groene 
gemeente met vijf pareltjes van deel-
dorpen. We willen het imago van Herselt 
nog wat meer versterken en zo onze 
ondernemende en dynamische inwoners 
een extra duwtje in de rug geven. Onze 
prachtige natuur en goede leefkwaliteit 
worden voortaan dé uithangborden 
voor toeristen en bezoekers. Om dat te 
onderstrepen, komt er binnenkort een 
bevlaggingsactie met het nieuwe logo 
van de gemeente en de naam van ieder 
deeldorp.

Ons N-VA-bestuur zet de eigen identiteit 
van de verschillende deeldorpen in om 
het imago van de volledige gemeente te 
versterken. Via ‘Herselt Zomert’ onder-
steunen we de activiteiten van vereni-
gingen en brengen we meer zomerse 
beleving. CC de Kerken zorgt voor meer 
cultuur in het centrum van alle deel-
dorpen, met de focus op lokaal talent.

De link tussen Blauberg en Willem 
Elsschot wordt dan weer ingeschakeld 
om ons toerisme een boost te geven. 
Met ‘Rondom Herselt’ beschikt onze 
gemeente nu ook over 22 wandelingen, 
goed voor meer dan 130 kilometer 
wandelplezier. De erfgoedwandeling in 
Ramsel vertelt het geweldige verleden 
van ‘de Potjèrdabbers’.

We mogen terecht fi er zijn op onze mooie 
(deel-)gemeente(n)!

Peter Keymeulen
Burgemeester

Bedankt aan alle vrijwilligers!
Bedankt aan alle gevaccineerden!

Bedankt aan alle mensen uit de zorgsector!

Bedankt aan alle organisatoren van de 
vele leuke en coronaveilige initiatieven!

Bedankt aan alle ondernemers 
en handelaars!

Bedankt aan alle leerkrachten en mensen 
van de kinderopvang!

Bedankt aan alle Herseltse inwoners!

Duizendmaal
DANK!
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 11 mei.



H E R S E L T

Vaccinatie komt op gang!
N-VA-bestuurslid Paul Bisschops is één van de vele vrijwilligers 
die zich met plezier inzet om de vaccinatie in Herselt, Hulshout 
en Westerlo in goede banen te leiden. Paul neemt het onthaal 
en toezicht in het vaccinatiecentrum voor zijn rekening.

QR-code voor bouwaanvragen
Het gemeentebestuur blijft inzetten op een vlotte digitale dienst-
verlening. Sinds maart krijgt iedere bouwaanvraag een QR-code. 
Die code brengt geïnteresseerde inwoners rechtstreeks naar het 
digitale omgevingsloket om daar de bouwaanvraag in te kijken.

Met de fi ets naar het 
vaccinatiecentrum
Onze gemeente maakt de tocht naar het 
vaccinatiecentrum luchtig en ludiek. De mensen 
van de sportdienst tekenden de fietsroute ‘The 
Way To Freedom’ uit. Die route, die bol staat van 
de cartoons en komische boodschappen, leidt 
vanuit alle deeldorpen naar vaccinatiecentrum 
‘De Zoerla’. Bedankt aan alle creatievelingen die 
hieraan meewerkten!

 Sportschepen Mark 
Van den Wouwer bij 
het infobord over de 
‘vaccinatieroute’.

“Tot nu toe verloopt alles zeer vlot. Er is 
een grote vaccinatiebereidheid in Herselt, 

Hulshout en Westerlo, waardoor ik veel 
blije gezichten zie”, vertelt Paul. 

Schepen van Grondgebiedszaken Mireille Colson bij 
één van de vernieuwde aanvragen, met QR-code. 

herselt@n-va.be



Onderhoud van historische 
gebouwen
N-VA Herselt maakt komaf met de verwaarlozing van historische 
gebouwen in onze gemeente. De Strokapel werd gerenoveerd en 
ook alle pastorijen zullen het noodzakelijke onderhoud krijgen. 
Het dak van de pastorij van Ramsel werd onlangs behandeld 
tegen aantasting. In Herselt werd het dak van de pastorij gedeel-
telijk vernieuwd.

Erfgoedwandeling in 
Ramsel
In Ramsel is op 8 mei de eerste erfgoedwandeling 
in onze gemeente geopend. Vanaf het standbeeld 
van ‘de Potjèrdabber’ kan je een wandeling maken 
door de geschiedenis van Ramsel met uitleg via 
infoborden. Daarnaast is er nog bijkomende info 
te vinden via een infobrochure op de gemeentelijke 
website of via de ErfgoedApp. Op termijn komt er 
in ieder deeldorp een erfgoedwandeling.

Nieuwe verlichting voor 
looppiste aan Kleiput
De nieuwe verlichting aan de Kleiput is steviger, verlicht de piste 
beter en schrikt dieren minder af. Zo kan er ook ’s avonds nog 
een rondje gelopen worden in Ramsel.

 Gemeenteraadsleden Tim Tubbax en 
Stefan Korthout zagen dat het goed was.

 N-VA-bestuurslid Stijn Braes geeft het goede 
voorbeeld. Als fervent loper en voetballer is hij 
heel blij met de vernieuwingen.

www.n-va.be/herselt



Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn
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Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Peter Keymeulen, burgemeester014229


