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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Taalgrens verlegd?
Naar aanleiding van openbare werken in Edingen werden er  
Franstalige verkeersborden geplaatst in de H. Geeststraat en  
de Groenstraat in Herne, net naast Edingen. Werd de taalgrens  
verlegd en een stuk van Herne geannexeerd? 

N-VA Herne heeft hiervan melding gemaakt bij het gemeentebestuur en aansluitend 
daarop werden de Franstalige verkeersborden alsnog vervangen. Franstalige  
communicatie in de publieke ruimte in onze eentalige Nederlandstalige gemeente 
blijft evenwel een pijnpunt. Het gaat daarbij niet alleen over Franstalige verkeers- 
borden, maar ook over het verspreiden van Franstalige reclamefolders in onze  
gemeente. Dat alles met een sluipende verfransing van Herne tot gevolg. 

Schepen van Vlaams Karakter
Het gemeentebestuur zou alvast een passend signaal kunnen geven door de  
burgemeester of een schepen specifiek bevoegd te maken voor het Vlaamse karakter 
van onze gemeente. In ieder geval, tot spijt van wie het benijdt, zal de N-VA blijven 
hameren op het vrijwaren van het Vlaamse karakter van onze gemeente.

Herne kan 1,35 miljoen extra investeren  
dankzij Vlaamse Regering
De 65 Vlaams-Brabantse gemeentebesturen krijgen de komende jaren 126 miljoen euro  
extra middelen die ze kunnen investeren in hun gemeente. “Voor Herne komt dat neer op 
een bedrag van 1 357 806 euro”, stelt afdelingsvoorzitter Jonas De Boeck. Dat is het gevolg 
van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. 

Vlaanderen komt voor 256 843 euro tussen in de gemeentelijke pensioenfactuur én geeft Herne meer dan 1,1 miljoen euro  
extra budget omwille van de open ruimte die de gemeente bezit en moet onderhouden. De bijkomende financiering gebeurt 
bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode de groeivoet van 3,5 procent blijft behouden.

Gemeente beter maken
N-VA Herne is verheugd dat de nieuwe Vlaamse Regering extra middelen voorziet voor Herne en sluit 
zich aan bij de oproep van minister Ben Weyts om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die 
de gemeenten écht beter maken. “We denken daarbij aan fietspaden en veilige wegen, energiezuinige 
gebouwen, bebossing en groene ruimte. De extra middelen spenderen aan de aanwerving van 
meer personeel of de eigen werking kan echt geen optie zijn”, zegt Jonas De Boeck.

Jonas De Boeck I Voorzitter N-VA Herne
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Appeloogst rot in kloostertuin Dominicanessen
Eerder dit jaar liet N-VA Herne zich nogal schalks uit over het huiswerk dat gemeenteraadsleden door het schepencollege opgelegd 
kregen. Elk van hen diende zich bezig te houden met de grote wereldproblemen, de zogenaamde ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. 

Plaatselijke problemen
De plaatselijke CD&V-voorzitster reageerde boos op onze opmerkingen en iemand  
beschuldigde ons van antipolitiek. Eigenlijk hadden we niet meer gezegd dan dat 
gemeentemandatarissen zich in de eerste plaats met plaatselijke problemen moeten 
bezighouden. Maar dat maakte blijkbaar weinig indruk op mensen die liever op de 
wereldwinkel passen dan op de eigen gemeente. 

Niet om aan te zien
Een klein voorbeeld daarvan zagen we de voorbije weken met eigen ogen in de tuin van 
het Dominicanessenklooster. Tientallen kilo’s appelen rottend op de grond, nog eens 
tientallen kilo’s aan de takken. Niet om aan te zien!

En zo komen we terug bij de ontwikkelingsdoelstellingen. Wat voor zin heeft het om 
zich in te laten met wereldproblemen als we in eigen tuin de oogst laten rotten? Wie 
wordt beter van een dergelijke laksheid? 

Enkele suggesties
Omdat niemand baat heeft bij verrotting, moet fruit tijdig worden geplukt en nuttig 
worden gebruikt. Hoe? Er zijn mogelijkheden bij de vleet:

• Schenk het aan schoolkinderen van de eigen gemeente;
•  Laat elk jaar een andere sociale organisatie toe om het fruit te plukken en te  

gebruiken of te verkopen;
• Vraag Herne Solidair om suggesties voor de meest efficiënte oplossing. 

N-VA Herne is duidelijk: in een tijd waarin zoveel mensen zich inspannen om voedselverspilling tegen te gaan, mag de gemeentelijke 
overheid niet langer toekijken hoe tientallen kilo’s van haar eigen gezond fruit verloren gaan.

  In een tijd waarin zoveel mensen zich 
inspannen om voedselverspilling tegen te 
gaan, mag de gemeentelijke overheid niet 
langer toekijken hoe tientallen kilo’s van 
haar eigen gezond fruit verloren gaan. 

64 Vlaams-Brabantse gemeenten engageren 
zich voor het klimaat
64 Vlaams-Brabantse gemeenten tekenden een nieuw Klimaatengagement. “Daarmee spreken ze, samen 
met de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven, hun ambitie voor het klimaat uit”, zegt  
gedeputeerde voor Leefmilieu en Klimaat Bart Nevens.

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste  
vier jaar waren de warmste ooit. “Daarom is het nodig dat we, samen met de Vlaams-Brabantse gemeenten, werk maken van  

een sterk en doorgedreven klimaatbeleid en samen een krachtig signaal geven aan onze  
inwoners”, zegt Bart Nevens. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat niet minder dan 64 van  
de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten de handschoen opnemen en samen met ons het  
Klimaatengagement ondertekenen.”

Efficiënte technieken
Concreet engageren de gemeenten zich om minder CO2 uit te stoten door energie te  
besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare 
energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken.

Het goede voorbeeld geven
“Iedereen moet zijn steentje bijdragen, dus zeker ook de lokale besturen. De gemeenten geven 
met de ondertekening van dit engagement het goede voorbeeld. Het Klimaatengagement 
vormt het startpunt van doelgerichte inspanningen voor ons klimaat”, besluit Bart Nevens.
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Bart Nevens, gedeputeerde 
voor Leefmilieu en Klimaat
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Ben Weyts waakt over onderwijs, dieren, 
sport en Vlaamse Rand
Beerselaar Ben Weyts is opnieuw minister in de Vlaamse Regering. Hij is de volgende vijf jaar  
bevoegd voor onderwijs, sport, dierenwelzijn en de Vlaamse Rand. Bovendien mag hij zich voortaan 
viceminister-president noemen.

Ben Weyts maakte in de vorige regeerperiode furore als een hardwerkende vakminister die zelfs de meest vastgeroeste  
dossiers in beweging kreeg. Bij de verkiezingen van 26 mei werd hij beloond door de kiezers van Vlaams-Brabant.

Belangrijke bevoegdheid
De komende jaren mag Ben zijn tanden zetten in de belangrijke  
bevoegdheid onderwijs. Met 13 miljard euro per jaar is onderwijs  
elk jaar goed voor een zeer grote hap uit het Vlaamse budget. En er  
zijn grote uitdagingen, want het onderwijs van onze kinderen moet 
opnieuw tot de top behoren.

Zoon van de Vlaamse Rand
Daarnaast zal Ben waken over de bevoegdheden sport, dierenwelzijn 
en Vlaamse Rand. Zo blijft er een echte zoon van de Vlaamse Rand 
bevoegd voor het beleid in onze streek. De nieuwe Vlaamse Regering 
zal trouwens voor het eerst een Vlaamse Randfonds in het leven roepen, 
met financiële middelen waarmee projecten in de Vlaamse Rand  
gesteund kunnen worden.

Luitenant van de minister-president
Ben is nu bovendien viceminister-president. Zeg maar: de luitenant 
van minister-president Jan Jambon. In die functie kan hij binnen de 
Vlaamse Regering nog zwaarder wegen voor de N-VA, de Vlamingen, 
de Vlaams-Brabanders en de Vlaamse Rand.

N-VA Herne wenst ‘onze minister’ heel veel succes!

Word lid van de N-VA 
Wilt u net als meer dan 45 000 andere Vlamingen deel uitmaken van de  
grootste partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u  
mee vorm aan de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in  
een partij die haar principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is  
altijd dezelfde: een veilig en welvarend Vlaanderen.

Is een veilig en welvarend Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant staan en 
beken kleur. Word lid van de N-VA via www.n-va.be/word-lid
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