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N-VA trekt met uw programma naar de kiezer
In Herne trekt de N-VA dit jaar zelfstandig naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wij menen dat het onze plicht is om u ons 
programma en onze manier van aan politiek te doen, aan te bieden. Vlaams en rechtlijnig. 
Maar er is ook meer. Met een overtuigde N-VA-afdeling en de ervaring van Jonas De Boeck 
heeft u een unieke kans op verandering. 

Wij denken dat Jonas De Boeck die verandering gestalte kan geven. Hij heeft de politieke en 
Vlaamse geloofwaardigheid, de inzet en de kunde. Met welk programma? Met uw programma. 
Via de enquête in dit huis-aan-huisblad willen we een programma schrijven voor, door en van 
u. Geef ons uw visie, ideeën en suggesties. 

Steek uw formulier in de bus bij Jonas De Boeck, Moerstraat 8 in Herne  
of vul de enquête digitaal in via de website www.n-va.be/herne

N-VA wil fietspad in Langestraat … en is politieke 
spelletjes gemeentebestuur beu
Het fietspad tussen Kester en Tollembeek komt 
er voorlopig niet, omdat de gemeentebesturen de 
weg niet willen overnemen. Het gemeentebestuur 
moet prioriteiten stellen. Willen we een degelijke 
fietsinfrastructuur of niet? De N-VA is duidelijk: ja, 
wij willen een degelijk fietspad, ook als we nadien 
verantwoordelijk zijn voor die weg.

De plannen zijn zeer ambitieus en zouden een enorme 
verbetering zijn voor de veiligheid. Bedoeling is er een verhoogd 
fietspad aan te leggen langs beide kanten van de rijbaan en 
waar het kan afgescheiden van de rijweg met een groenstrook. 
In de plannen waren verder ook middenbermen, bomenrijen 
en bushavens voorzien, allemaal op kosten van het gewest. 
Het gewest plande hiervoor een aantal onteigeningen. Meteen 
zouden ook nutsleidingen en rioleringen aangepast worden. 
In de Langestraat gebeuren jaarlijks ongevallen, soms met 
dodelijk afloop. Dat moet stoppen. Het is tijd dat de politieke 
verantwoordelijkheid genomen wordt.

Geen centen kunnen, of willen vrijmaken?
Gooik, Herne en Galmaarden, gemeenten met éénzelfde partij 
in de absolute meerderheid, voelen zich sterk en zitten blijkbaar 
niet in met de veiligheid van de fietsers en voetgangers. Vele 

andere gemeenten in Vlaanderen gaan met veel plezier in op 
deze vraag. Blijkbaar spelen ze hier graag een politiek spel, 
waardoor de inwoners op de blaren moeten zitten.

Als budget echt het probleem is, moet men misschien nadenken 
over een gemeentefusie. Dat een gemeente maar een paar straten 
kan aanpakken per jaar, zegt veel over haar schaalgrote en 
effectiviteit. Het behouden van de postjes in de gemeenteraad en 
intercommunales mag geen argument zijn om zo’n belangrijke 
investering voor fietsers en voetgangers te blokkeren. 

Daarom de duidelijke boodschap: schepencollege, neem na al die 
jaren van impasse uw verantwoordelijkheid in dit dossier.

  Jonas De Boeck

Iedereen burgemeester 
Uw mening telt! 
Pagina 2 en 3
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Iedereen burgemeester 
Uw mening telt! 

Ik ben       jaar:

1 Verkeer en mobiliteit

Deelgemeente: Ik ben  man  vrouw

Tevredenheid gemeentelijke diensten en communicatie
x

Administratief centrum/gemeentehuis (openingsuren, bediening …)    

Dienstverlening en aanbod gemeentelijke bibliotheek    

OCMW Herne (bereikbaarheid, diensten …)    

Containerpark (openingsuren, service …)    

Gemeentelijke communicatie (website, infoblad …)    

Inspraak in het bestuur van de gemeente    

Tevredenheid gemeentelijk beleid

x

Verkeersveiligheid in de gemeente (algemeen)    

Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen    

Aandacht voor voetgangers en fietsers    

Wegenwerken (inclusief overlast e.d.)    

Aanbod openbaar vervoer    

Aanpak filelast    

2 Welzijn, jeugd en verenigingsleven

x

Kinderopvang    

Sport    

Jeugd    

Senioren    

Aanbod openbaar vervoer    

Lokale verenigingen    

Levert de gemeente voldoende inspanningen voor de betaalbaarheid van wonen in Herne?      ja        nee

Wat vindt u van het gemeentelijk aanbod en de infrastructuur inzake:

3 Cultuur, handel en horeca
x

Is het gemeentelijk erfgoed voldoende toegankelijk en onderhouden?    

Zijn er voldoende culturele activiteiten?    

Zijn er voldoende lokale handelaars?    

Zijn er voldoende horecagelegenheden?    
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www.n-va.be/herneU kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/herne

U bent één dag burgemeester. Welk probleem pakt u onmiddellijk aan en hoe?

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

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

x

Wordt er voldoende aandacht besteed aan sluikstorten?    

Worden de gemeentelijke plantsoenen voldoende onderhouden?    

Zijn de begraafplaatsen voldoende onderhouden en toegankelijk?    

Is er voldoende groene ruimte?    

Maakt de gemeente voldoende werk van de bestrijding van wateroverlast?    

x

Bent u tevreden over de veiligheid in Herne?    

Is er voldoende politie op straat?    

Bent u voor het plaatsen van bewakingscamera’s in geval van overlast?    

Is de politie in Herne voldoende aanspreekbaar en toegankelijk?    

x

Blijft het Vlaamse karakter van Herne voldoende bewaard?    

Voert de gemeente een goed integratiebeleid?    

Doet de gemeente voldoende voor de vernederlandsing van het straatbeeld?    

Zijn onze sportclubs voldoende Nederlandstalig?    

Lijden onze basisscholen onder de aanwezigheid van veel anderstaligen?    

Is het goed leven in Herne?

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

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

5 Veiligheid

4 Gemeentelijke aanblik en onderhoud

6 Vlaams beleid

Bestrijding van zwerfvuil

Installeren van veiligheidscamera’s

Verbeteren voet- en fietspaden

Verbeteren gemeentelijke website en e-loket

Verbetering infrastructuur voor cultuur (zaal, muziekschool ...)

Uitbreiding sportinfrastructuur

Meer groen in de gemeente

Bijkomende subsidiëring verenigingen en buurtfeesten

Behoud Vlaams karakter van de gemeente

Verlaging gemeentelijke belastingen

Als u zelf het budget van de gemeente mocht beheren, waar zou u dan in de komende zes jaar het meeste middelen voor uittrek-
ken? Rangschik volgende beleidsopties van belangrijk naar weinig belangrijk. (1=hoogste prioriteit, 10=laagste prioriteit)

Bedankt voor uw deelname. U kan de enquête in de bus steken bij Jonas De Boeck, Moerstraat 8 in Herne.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


