
In het kader van het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ werd in februari 
een landschapsstudie hernieuwbare energie afgeleverd. Die kwam er naar aanlei-
ding van de commotie die in 2017 in Herne was ontstaan over de inplanting van 
windturbines op de Heyselvlakte. De studie moest leiden tot een gedragen visie over 
hernieuwbare energie en nagaan waar er al dan niet windturbines kunnen komen. 

Uit de studie blijkt dat er in het Pajotten-
land acht zogenaamde ‘windkansgebie-
den’ zijn. Drie daarvan bevinden zich in 
Herne en Bever, namelijk E429-N7-spoor: 
Edingen, Herne; Industrie Edingen, Herne 
en E429: Bever-Stoquoi. Er doet ook nog 
een kaart de ronde waarin er sprake is 
van een windkansgebied tussen Bever en 
Herne, aansluitend bij Bassilly-Edingen. 
N-VA Bever en Herne blijven gekant 
tegen windturbines op de voormelde 
locaties, omdat er geen rekening gehou-
den werd met de getroffen inwoners. Zo 
is er geen minimumafstand van 1.500 tot 
2.000 meter en werd er evenmin aandacht 
besteed aan de gezondheidsimpact.

Inwoners en landschap voorop
De studie pretendeert bovendien uit te 
gaan van een gedragen visie, maar dat is 
absoluut niet het geval. Uit een bevraging 
blijkt dat in Herne slechts 46 procent van 
mening is dat windturbines een plaats 
hebben in het Pajottenland. Ook stellen 

we opnieuw vast dat er boven de hoofden 
van de getroffen inwoners wordt beslist. 
Zij vernemen plots dat hun woning in een 
windkansgebied ligt. De studie gaat er 
ook verkeerdelijk van uit dat windkans-
gebieden in de dynamische rand gelegen 
zijn. Dat is niet het geval, aangezien 
Herne en Bever als landelijke gemeenten 
tot het verstilde binnenland behoren, dat 
gevrijwaard moet worden van windtur-
bines. 

Negatief advies
N-VA Bever en Herne vragen dan ook dat 
de gemeentebesturen een negatief advies 
geven over de windkansgebieden, om te 
voorkomen dat ze definitief vastgelegd 
worden als plaatsen voor windturbines. 
Over de inplanting van windturbines aan 
de grens met Bassilly en Edingen gaven 
de gemeentebesturen eerder al een nega-
tief advies. Het zou dus verbazen dat men 
nu plots wel zou aanvaarden dat er daar 
windturbines komen.

Kleur Herne en Bever geel op 11 juli! Hang uw vlag op een duidelijk zichtbare plaats, 
maak een foto en stuur ze ons door. Dan komen we langs met een attentie.

Heeft u nog geen vlag? Vraag voor 8 juli uw gratis vlag aan via herne@n-va.be of 
bever@n-va.be en we bezorgen ze u graag.

Hang de Vlaamse Leeuw uit!

Beste dorpsgenoot,

2020 zullen we nooit meer 
vergeten, en 2021 is helaas niet 
veel beter gestart. De coronacrisis 
hakt in op ieders gemoed. Maar 
hou nog even vol. Het vaccinatie-
centrum in Gooik draait op volle 
toeren, waardoor we weldra weer 
volop kunnen genieten van het 
sociale leven dat we al zo lang 
missen. 

Onder meer onze horeca en 
verenigingen zagen het voorbije 
jaar zwarte sneeuw. Laat onze 
Pajotse samenhorigheid nog maar 
eens zien deze zomer, nu we met 
z’n allen weer uit ons kot mogen 
komen. Wij hebben alvast een 
uitgewerkt voorstel klaar om de 
lokale handelaars een duwtje in de 
rug te geven. 

Tijdens de pandemie werkte onze 
afdeling keihard verder. Dit kunt u 
volgen in dit huis-aan-huisblad en 
op sociale media. Wij missen het 
contact met onze leden en sympa-
thisanten en hopen u deze zomer 
talrijk te kunnen ontmoeten.

Aldo Van der Auwera en
Jonas De Boeck, voorzitters 

N-VA Bever en Herne

Kleur Herne en Bever geel op 11 juli! Hang uw vlag op een duidelijk zichtbare plaats, 

Opgewekt Bever 
en Herne?

N-VA Bever en Herne vragen dat de gemeentebesturen een negatief 
advies geven over de windkansgebieden die een studie naar voren bracht.

Herne en Bever
www.n-va.be/beverbever@n-va.be N-VA Beverwww.n-va.be/herneherne@n-va.be N-VA Herne

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 juni.
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N-VA wil gemeentelijke cadeaubon
De gemeente Herne heeft  de provinciale steun voor handelsversterking gebruikt om alle gezinnen eenmalig een waardebon van 
15 euro te geven. N-VA Herne wil met een gemeentelijke cadeaubon nog een stap verder gaan in het relanceplan dat de lokale 
detailhandel een boost moet geven. “We moeten inwoners nog meer proberen aan te zetten om zoveel mogelijk lokaal aan te kopen”, 
zegt afdelingsvoorzitter Jonas De Boeck.

De N-VA moedigt de inwoners en het gemeentebestuur nog altijd aan om zoveel 
mogelijk lokaal te kopen. De ‘kadobon’ biedt daarvoor een extra stimulans. Het is 
een permanent systeem, gebaseerd op de waardebon die tijdens de eerste coronagolf 
werd gebruikt. Al kan je de bon deze keer wel in alle deelnemende zaken inruilen 
en is er nu geen financiële stimulans van de gemeente. 

Succes in andere gemeenten
“Je zou de bon kunnen aankopen aan het onthaal van de gemeente of bij een deel-
nemende handelaar, waar je de bon ontvangt in een mooie cadeau-omslag. Heel 
wat gemeenten in onze streek doen het al, met groot succes. Het versterkt de lokale 
economie en helpt inwoners nieuwe handelszaken in de gemeente te ontdekken”, 
laat Jonas De Boeck nog weten.

Milieuadviesraad Bever: vergaderen om te vergaderen
In een landelijke gemeente moet je niet enkel het respect voor onze natuur behouden, maar ook nieuwe projecten opstarten om 
het groene karakter verder te zetten. “Die projecten worden voorgesteld door de ‘MAR’, de milieuadviesraad. Maar wat blijkt? 
De bestuursploeg veegt ieder voorstel van tafel, met uitzondering van een bijenhotel”, stelt afdelingsvoorzitter Aldo Van der 
Auwera vast.

Een beknopt overzicht van het grondige werk dat de milieu-
adviesraad aanreikte, maar dat naar de prullenbak verwezen werd:

•  voetwegen in ere herstellen (bijvoorbeeld voetweg 100);
•  uilenkasten plaatsen (bijvoorbeeld in kerk Akrenbos);
•  groene, onderhoudsvrije bermen aanleggen;
•  een bos voor nieuwe bewoners of een geboortebos aanplanten;
•  groen rond de nieuwe feestzaal aanleggen;
•  betrokkenheid vragen in belangrijke dossiers zoals de 

windmolens, vergunningen, vernieuwing van de Plaats;

•  samenwerken met andere gemeenten (Bever zou bijvoorbeeld 
kunnen aansluiten op de groene corridor waar Herne aan 
werkt);

•  milieupluim uitreiken aan bewoners die zwerfvuil opkuisen.

“Hoe demotiverend kan het zijn dat mensen 
die onbezoldigd tijd en moeite in deze pro-
jecten steken, steeds een veto krijgen van het 
bestuur”, besluit Aldo Van der Auwera. 

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Jonas De Boeck, voorzitter van N-VA Herne, wil 
inwoners aanmoedigen om zoveel mogelijk lokaal te 
kopen.

herne@n-va.be bever@n-va.be
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Het aanmodderbeleid in Bever

Vernieuwd fietsnetwerk in het Pajottenland
Toerisme Vlaams-Brabant heeft het fietsnetwerk in de Groene Gordel vernieuwd. Er kwamen extra trajecten en 
knooppunten bij, en ook een nieuwe bewegwijzering.

“Het fietsnetwerk in de Groene Gor-
del ligt er al meer dan tien jaar”, zegt 
gedeputeerde voor Toerisme Gunther 
Coppens. “Op een aantal lokale wij-
zigingen na, is er sindsdien niet veel 
veranderd. Het was tijd om het fietsnet-
werk grondig tegen het licht te houden 
en kritisch te kijken waar het verbeterd 
kon worden.”

Fijnmaziger fietsnetwerk
Na de vernieuwing van het fietsnetwerk 
in het Hageland en Leuven in 2018, zijn 
de voorbereidingen begonnen. Want 
1.100 km fietsroutes herbekijken, daar 
gaat flink wat denk- en terreinwerk aan 
vooraf. “In overleg met fietsers, vrijwil-

ligers, gemeenten en andere wegbeheer-
ders is niet alleen rekening gehouden 
met de huidige fietsmogelijkheden, ook 
opportuniteiten en toekomstscenario’s 
zijn in rekening gebracht. Dit resulteerde 
in een fijnmaziger fietsnetwerk met  
150 kilometer nieuwe en 80 kilometer 
verbeterde trajecten”, vertelt Coppens.

Nieuwe borden
Deze vernieuwing van het fietsnetwerk 
was hét moment om een nieuw type 
bewegwijzeringsbord in te voeren. Door 
te kiezen voor een volledig bedrukt bord 
en af te stappen van stickers, kunnen de 
onderhoudskosten de komende jaren 
naar beneden. Daarvoor moesten alle 

borden eenmalig vervangen worden, 
meer dan 10.000 in totaal.

Sport en cultuur
Jaarlijks een cultuurprijs uitreiken, dat was het doel. De laureaten van 
2019 en 2020 hebben alvast dezelfde naam: ‘niemand’. Benieuwd of die 
laureaat ook dit jaar zal winnen. Mocht u trouwens interesse hebben in 
het reilen en zeilen van de cultuurraad: het laatste verslag dateert van 9 
december 2019 en is terug te vinden op de website van Bever.

Vuilnisbakken en zitbanken 
Volgens het verkiezingsprogramma van de meerderheids-
partij zouden er langs onze wandelpaden vuilnisbakken en 
zitbanken geplaatst worden. Daarvoor moeten we dringend 
de politie op pad sturen, want ze zijn allemaal verdwenen. Of 
zouden ze nooit geplaatst zijn. Wat denkt u?

 Gedeputeerde Gunther Coppens is fier op 
het vernieuwde fietsnetwerk, dat eind maart 
geopend werd. 

Nieuws 

uit de 

provincie

Onderwijs
Twee vestigingen in plaats van drie: dat 
was de intentie. Maar een bouwplan, 
kostenraming, subsidieaanvraag, aan-
gepaste infrastructuur … bleven uit. 
Het zal dus wederom een project van 
tien jaar worden, dat nog twee verkie-
zingen mee kan.

Feestzaal
De feestzaal: het verdriet van Bever staat al meer dan 
tien jaar in de steigers en is nog altijd niet goedgekeurd. 
Het was de gouverneur die erop moest wijzen dat er een 
mechanisch ventilatiesysteem aanwezig moet zijn. Het is ons 
dan ook een raadsel hoe deze bestuursploeg goedkeuring 
geeft en de zaal in gebruik laat nemen. Weten deze orga-
nisaties dat ook voor een beperkte activiteit goedkeuring 
van de brandweer nodig is? 

ANPR-camera’s
Hoera, toch één punt uitgevoerd. Nadat de 
vorige burgemeester steeds de boot afhield 
met “het is te duur”, heeft de gemeente nu 
toch ANPR-camera’s met nummerplaat-
herkenning besteld. Alleen lijkt niemand te 
weten hoe die precies werken. Daarvoor is 
overleg nodig met de politieraad. Of heeft 
het bestuur de camera’s alleen gekocht om 
de inwoners gerust te stellen? 

Herinrichten van 
de dorpskern
Ondanks een mooi ontwerp 
in het verkiezingsprogramma 
is en blijft de Plaats een kale 
strook beton. 

Inmiddels zitten we bijna in de helft van de bestuursperiode. Het programma van Thuis In Bever stond vol goede voornemens. 
Maar maakt deze zelfuitgeroepen ‘wonderploeg’ die ook waar? Tijd om de balans op te maken.

www.n-va.be/beverwww.n-va.be/herne
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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 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

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.


