
 
 

WAT ALS…   

 
 

 Dan zou iedere inwoner van Herselt centraal hebben gestaan bij het voeren van ons 

beleid en zouden wij in de eerste plaats hebben gezorgd voor een onberispelijke 

dienstverlening aan al onze mensen én het helpen oplossen van hun kleine en grote 

problemen. 

 

 Dan zouden wij zorgen voor de dingen 

die mensen in de eerste plaats 

bezighouden zoals perfect onderhouden 

wegen en grachten aan hun deur, veilige 

fietspaden en gelijke en faire behandeling 

van iedere mens die in onze gemeente 

woont en hier belastingen betaalt. 

 

 Dan zouden wij niet hebben uitgepakt met verwezenlijkingen op Herselts grondgebied 

van de Vlaamse overheid die de gemeentekas nauwelijks iets hebben gekost, zoals de 

fietspaden langs de Herentalsesteenweg, de Westerlosesteenweg en de 

Blaubergesteenweg. 

 

 Dan zou het fietspad langs de Dieperstraat al lang zijn 

     aangelegd en zou de gemeente Herselt niet de huidige 

     wereldrecordhouder zijn van fietssuggestiestroken. 

 

 Dan zou Herselt een perfecte polyvalente zaal hebben 

     waarin grote evenementen zoals het fanfareconcert van 

     Blauberg zouden kunnen doorgaan. 

 

 Dan zou er vandaag geen 11 000 000 EUR belastinggeld van de mensen van Herselt in de 

gemeentekas zitten, maar dan was met dit geld uitgevoerd wat in het gemeentebudget al 

jaren is ingeschreven en was er al lang een forse belastingvermindering doorgevoerd. 

 

 Dan zou er al lang een voorbeeldig en intensief samenwerkingsverband bestaan met 

woon- en zorgcentrum Sint-Barbara.  

 

 Dan zou er geen RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) aan de bewoners van de deeldorpen 

zijn opgedrongen zonder enige fatsoenlijke vorm van informatie en inspraak vooraf.  

 

 Dan zou één pagina in een reclametijdschrift niet hebben volstaan om de verwezenlijkingen 

van 30 jaar gemeentebeleid van MENSEN MET MENSEN weer te geven. 

de Herseltse kiezer  voor  

      MENSEN MET MENSEN  

          had kunnen kiezen ? 



WAT ALS… 
 

 Dan krijgt de kiezer bij de volgende verkiezingen opnieuw meer dan de helft van de 

oude verkiezingsbeloften voorgeschoteld, opnieuw opgewarmd onder het motto “veel 

beloven en weinig geven…” 

 

 Dan krijgt Herselt opnieuw een bestuur dat zoals bij de vorige verkiezingen amper 42% 

van de Herseltse bevolking vertegenwoordigt! 

WAT ALS… 
 

 Dan kiest u als kiezer voor een ploeg van mensen die een grondige kennis van zaken 

heeft over wat een degelijk gemeentebeleid inhoudt: het management opnemen van een 

bedrijf dat jaarlijks 17 000 000 EUR uitgeeft aan de welvaart en het welzijn van de 

Herseltse burger. 

 Dan garanderen we een bestuur dat eerst praat met de mensen voor er wordt beslist 

en dat grondig uitlegt aan de mensen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. 

 

 

   Dan kiest u voor een bestuur dat een bloeiend  

    verenigingsleven als absolute voorwaarde ziet  

    voor een warme Herseltse samenleving, dat de 

    Herseltse verenigingen nog meer zal 

    ondersteunen dan nu het geval is. 

 

•  Dan kiest u voor een sterk sociaal beleid,  

     een door onze jongeren mee bepaald 

     jeugdbeleid, een zeer divers cultuurbeleid en  

     een beleid dat zich engageert voor onze 

     zelfstandigen en ondernemers. 

 

•  Dan kiest u voor een bestuur dat met respect 

     voor mens, dier en natuur zal besturen. 

 

 
      Kies niet voor “oude wijn in nieuwe zakken”,  kies voor  MENSEN MET MENSEN  

      een échte neutrale politieke beweging die niet van hogerhand gestuurd wordt.  

 

 

www.mensen-met-mensen.be  

de Herseltse kiezer  

    opnieuw voor CD&V stemt ? 

 

de Herseltse kiezer voor MENSEN 

      MET MENSEN kiest ? 

 

http://www.mensen-met-mensen.be/

