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Inleiding: Samen werken aan onze gemeente 
 

Op basis van dit bestuursakkoord willen N-VA en MMM de gemeente Herselt besturen van 2019 tot 

en met 2024. Dit bestuursakkoord is het referentiekader voor onze bestuursploeg. Dit 

bestuursakkoord werd geschreven op basis van de programma’s van N-VA en MMM maar ook de 

collega’s van Groen hebben eraan meegewerkt om extra kracht te geven aan een toekomstgericht 

bestuur van onze gastvrije en groene gemeente. Verder werden eveneens interessante punten uit de 

programma’s van andere partijen geïntegreerd. Dit past perfect bij de filosofie en stijl van dit bestuur 

dat een bestuur wil zijn voor alle inwoners. 

 

Een bestuur voor alle inwoners is een bestuur dat luistert en communiceert met alle inwoners. 

Hierna worden de volgende belangrijke thema’s behandeld: veiligheid, gemeentelijke dienstverlening, 

sociaal beleid, jeugd, economie, wonen, omgeving, duurzaamheid, dierenwelzijn en vrije tijd. De rode 

draad in dit bestuursakkoord is het luisteren en het communiceren met onze inwoners. We zetten 

in op participatie en communicatie. Wij willen het gemeentebeleid meer uitleggen en meer 

mogelijkheden geven aan de inwoners om thema’s die zij belangrijk vinden naar voren te brengen of 

te onderstrepen. Niet voor niets dat communicatie en participatie het eerste hoofdstuk zijn van dit 

bestuursakkoord. 

 

We streven naar een warm en hecht Herselt. Een sterke gemeenschap, met meer vrijwilligers en 

levendige buurten. Daarom is het verbinden van onze inwoners eveneens een rode draad doorheen 

dit bestuursakkoord.  

 

Dit bestuursakkoord zet de lijnen uit tot en met 2024 maar ons beleid is pas echt geslaagd als meer 

inwoners samen met het bestuur werken aan onze gemeente.  
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Participatie en communicatie 
 

Het nieuwe bestuur kiest resoluut voor een transparant beleid via participatie van de inwoners en 

een heldere communicatie. Het lokaal bestuur wil veel meer overleggen met de inwoners zodat er 

een tweerichtingsverkeer is tussen inwoners en bestuur en niet alleen wanneer het thema’s betreft 

die onze inwoners rechtstreeks raken. We communiceren proactief over grote projecten binnen de 

gemeente. We besteden bijzondere en gepersonaliseerde aandacht aan die inwoners waarop 

beslissingen een directe en/of grote impact hebben. 

 

Een vragenuurtje voor de gemeenteraad 
Door een vragenuur voor de gemeenteraad te voorzien willen we onze inwoners een extra 

mogelijkheid geven om vragen te kunnen stellen aan de voltallige gemeenteraad en hen ook een 

forum bieden om ideeën voor te stellen. 

 

Sterke adviesraden 
We versterken en optimaliseren de samenwerking met de adviesraden. Als algemeen principe 

houden we rekening met adviezen en verantwoorden we wanneer we een advies niet volgen. 

 

Een digitale ideeënbus 
We installeren naast de gewone ideeënbus een digitale ideeënbus via de gemeentelijke website waar 

burgers frisse ideeën kunnen lanceren en erover meedenken.  

 

Eigentijdse gemeentelijke communicatie 
Een goede, eigentijdse en vlot toegankelijke gemeentelijke website moet de mensen nieuwsgierig 

maken naar wat er gebeurt in de gemeente, wat de beleidsmakers doen e ́n wat ze van plan zijn te 

doen. (zie hoofdstuk efficiënte dienstverlening)  

 

We onderzoeken of het live streamen van de gemeenteraad technisch en financieel haalbaar is.  

Vanuit de gemeente werken we eveneens met sociale media zoals twitter, facebook en instagram.  

De digitale borden in de verschillende deelgemeenten zijn een middel om nieuws vanuit de gemeente 

én vanuit de verenigingen op een krachtige wijze te communiceren. We evalueren de kwaliteit van 

de borden én de plaats waar ze staan. 

 

“Herselt leeft” is al een bijzonder nuttig en waardevol communicatie-instrument, maar mag nog 

meer het karakter krijgen van een echt gemeentelijk tijdschrift. Het laagdrempelige informatieve 

moet aangevuld worden met meer inhoudelijke bijdragen. We willen als bestuur gaan voor een 

eenvoudige en klare taal in beleidsdocumenten (bijvoorbeeld meerjarenplan) zodat ze toegankelijk 

worden voor elke burger. 
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Veilig Herselt 
 

De verkeersveiligheid versterken in Herselt is een belangrijk actiepunt.  

Wij willen een prioritaire aanpak voor de gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente.  

 

Verder werken we in Herselt aan de veiligheid rond onze scholen en deze van onze fietsers en 

voetgangers. Het is noodzakelijk om op te treden tegen personen die anderen in gevaar brengen 

door onaangepaste snelheid. De gemeente voert een sterk beleid tegen overlast, drugs en andere 

verslavingen. Onze bevolking moedigen we aan om zelf een grotere rol te spelen in de veiligheid van 

onze gemeente en wijken. Daarom ondersteunen we Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) en willen 

we de band tussen politie en onze inwoners verder aanhalen. 

 

De gemeente werkt volgens een lokaal integraal veiligheidsbeleid waarbij veiligheidsproblematieken 

vanuit verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus worden aangepakt. 

 

Voor de ondersteuning van ons verkeersveiligheidsbeleid en de aanleg van veilige 

verkeersinfrastructuur willen we beroep doen op gekwalificeerde verkeersspecialisten. Tegelijk 

willen we voor veiligheid beroep doen op onze inwoners via participatie. Vanuit de praktijk kennen 

zij immers het beste de onveilige verkeerssituaties in hun buurt. 

 

Prioritaire aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties 
We pakken de vele gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente onmiddellijk aan. Er moeten snel 

veilige oversteekplaatsen komen voor voetgangers en fietsers op zwarte verkeerspunten in onze 

gemeente. Gevaarlijke verkeerssituaties rond voorrangregels lossen we op. Deze punten brengen we 

in kaart samen met gekwalificeerde verkeersspecialisten. 

 

Er moeten eveneens zo snel mogelijk veilige fietspaden komen in de Dieperstraat en langs de 

Aarschotsesteenweg. 

 

Er mag niet langer onverantwoord bespaard worden op openbare verlichting. Die is essentieel voor 

de veiligheid en het veiligheidsgevoel.  

 

Op sommige plaatsen in onze gemeente staat er een onnodige overvloed aan verkeersborden. Dit 

zorgt voor verwarring bij weggebruikers en dus voor een onveilige situatie. Er komt een duidelijke 

en ondubbelzinnige signalisatie op het gemeentelijk grondgebied. 

 

Een veilige schoolomgeving en veilige schooltrajecten 
We bannen de auto (in de mate van het mogelijke) uit de schoolomgeving wanneer de school begint 

of eindigt. We verbeteren de verkeersinfrastructuur van de schoolomgeving ten voordele van de 

fiets en de voetganger.  

We onderzoeken in het kader van verkeersveilige schoolomgevingen de mogelijkheid om de slecht 

gelegen werkhal van de gemeente in Herselt-Centrum te herlokaliseren en om scholen te 

ondersteunen in de begeleiding van groepen fietsende kinderen door vrijwilligers (fietspooling). 

Wij kiezen ervoor om bepaalde punten waar veel fietsende kinderen en jongeren passeren tijdens de 

schooluren veiliger te maken. We doen beroep op verkeersspecialisten om (tijdelijke) zones 30, 

tijdelijk eenrichtingsverkeer, fietsstraten, … te onderzoeken. De gemeente heeft bijzondere 

aandacht voor scholieren bij omleidingen op schooltrajecten, zowel binnen als buiten de gemeente. 

 

Een langetermijnvisie en investeringsplan voor veilige voet- en fietspaden 
Algemeen liggen onze fietspaden en voetpaden er zeer slecht bij en liggen ze te dicht naast de 

autoweg. Veel wegen hebben geen fietspad of een dubbelrichtingsfietspad wat zorgt voor gevaarlijke 

situaties op kruispunten. De voetpaden in onze gemeente zijn onvoldoende levensloopbestendig. 
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Met dit bestuur komt er een duidelijke langetermijnvisie hoe we onze gemeente fietsvriendelijk en 

geschikter voor voetgangers maken. Om deze visie uit te werken wordt eveneens beroep gedaan op 

gespecialiseerde expertise. We koppelen aan deze visie een investeringsplan voor: 

 Veilige fietsroutes vanuit de deeldorpen naar de Mixx. 

 Veilige dorpskernen voor fiets en voetganger: Wij willen bruisende dorpskernen met meer 

festiviteiten en cultuur en met meer lokale handel, toerisme en horeca. Daarom willen we ook 

in onze dorpskernen een veilige wandel- en fietsinfrastructuur met voldoende laadpunten voor 

elektrische fietsen en veilige, overdekte fietsenstallingen. Fietsstraten zijn een interessante piste. 

Het lokaal bestuur heeft aandacht voor het levensloopbestendig inrichten van ruimte. Voor de 

mobiliteit in onze dorpskernen betekent dit dat iedereen, ongeacht leeftijd of beperkingen, zich 

veilig moet kunnen verplaatsen. 

 Veilige fietspaden die de deeldorpen verbinden. 

 Fietspaden die een goede aansluiting verzekeren op het openbaar vervoer (zie hoofdstuk 

‘Wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit’). 

 

Het actieplan rond trage wegen komt aan bod in het hoofdstuk over ‘Wonen, ruimtelijke ordening 

en mobiliteit’ maar aangezien deze eveneens veilige verbindingen creëren voor fietsers en 

voetgangers moet dit plan ook geïntegreerd worden in de langetermijnvisie van een fietsvriendelijk 

en voetgangersvriendelijk Herselt. 

 

Deze veilige verkeersinfrastructuur moet ook ingepast worden in een nieuw overkoepelend 

mobiliteitsplan. Dit aspect wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk over ‘Wonen, ruimtelijke 

ordening en mobiliteit’. 

 

Goed onderhoud van de wegen gaat samen met een veilige verkeersinfrastructuur en is een 

prioriteit voor de gemeentelijke diensten. In de winterperiode is het sneeuw- en ijzelvrij maken van 

gemeentewegen én fietspaden (ook langs gewestwegen!) een belangrijk aandachtspunt. 

 

Participatie zal een centraal gegeven zijn in onze plannen voor een veiliger verkeersinfrastructuur in 

onze gemeente. Voor de veilige schoolomgevingen werken we nauw samen met de scholen, 

oudercomités, de politie en de bewoners rond de scholen. Waar de plannen voor nieuwe voet- en 

fietspaden een impact hebben op de lokale gemeenschap, betrekken we de inwoners. 

 

Sensibilisering rond veilig verkeer 
We willen samen met de scholen werken aan meer kinderen die met de fiets en te voet naar school 

komen. 

De acties van de scholen inzake zichtbaarheid in het verkeer en het dragen van de fietshelm en 

fluorescerend hesje moeten verbreed worden naar een preventieve aanpak voor heel Herselt. Als 

gemeente willen we de mobiliteitseducatie actief ondersteunen. 

 

Hard tegen overdreven snelheid 
Zij die kinderen, voetgangers en fietsers in gevaar brengen door een onaangepaste snelheid, moeten 

aangepakt worden. 

We onderzoeken of bijkomende trajectcontroles via ANPR (Automatic Number Plate Recognition)-

camera’s hiertoe kunnen bijdragen. 

 

Gemeentelijke Administratieve Sancties en mobiele camera’s 
We streven naar een consequent beleid rond criminaliteit en overlast in samenspraak met alle 

betrokken overheden. Dit kan op de meest efficiënte manier via Gemeentelijke Administratieve 

Sancties (GAS) die gehandhaafd worden via GAS-boetes. 
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We onderzoeken of bijkomende (mobiele) slimme camera’s (die enkel registreren bij beweging en 

niet constant analyse door een agent noodzaken) overlast van drugs, diefstallen en sluikstorten beter 

kunnen aanpakken. 

 

Verslaving aanpakken 
Drugs, drankmisbruik en andere vormen van verslaving zorgen voor overlast en 

gezondheidsproblemen en moeten dus aangepakt worden. 

De medewerkers van het Sociaal Huis (OCMW) moeten een belangrijke schakel worden in de 

gemeentelijke actie. Ze moeten op de hoogte zijn van de snelste weg naar gepaste hulpverlening. Een 

intergemeentelijke preventiewerker en de eerstelijns psychologische functie, die mogelijk vanuit de 

eerstelijnszones worden ondersteund, kunnen een belangrijke bijdrage leveren. We willen als 

bestuur inzetten op preventieve acties naar ouders, jongeren, het basisonderwijs en de 

jeugdverenigingen. 

 

Buurtwerking rond veiligheid 
Een goede buurtwerking is een meerwaarde inzake veiligheid. We betrekken de inwoners maximaal 

bij de handhaving van hun eigen veiligheid. Daarom wil de gemeente de buurtinformatienetwerken 

(BIN’s), die in nauw contact staan met de wijkpolitie, verder uitbouwen en ondersteunen. 

 

We bekijken samen met de lokale politie hoe hun bereikbaarheid nog kan versterkt worden voor 

onze inwoners. Als gemeente willen we via de politie infosessies geven rond specifieke onderwerpen 

(digitale veiligheid, diefstalpreventie) en naar specifieke doelgroepen toe (jeugd, ouderen). 
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Een toegankelijke en optimale gemeentelijke dienstverlening 
 

Een toegankelijke en optimale gemeentelijke dienstverlening betekent dat de gemeente ervoor zorgt 

dat ze onze inwoners kan bijstaan in meer domeinen, dat de kwaliteit van de dienstverlening nog 

verhoogt en dat dit nog efficiënter1 gebeurt. Dit laatste punt betekent dat onze burgers niets 

bijkomend mogen betalen voor deze betere dienstverlening. Meer zelfs, wij draaien de 

belastingverhoging van het vorige bestuur terug.  

 

We evalueren het patrimonium van zowel de gemeente, het OCMW als het AGB. Deze kunnen 

eventueel bijdragen aan de doelstellingen van dit bestuursakkoord.  

 

Een professioneel ondersteund efficiëntietraject voor onze gemeentediensten 
We zetten een traject op om de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren. Hierin combineren 

we de ideeën en sterktes van het gemeentepersoneel met de expertise van een consultant. Een 

consultant kan als buitenstaander de nodige objectiviteit en transparantie in dit project brengen. 

De gemeentediensten kunnen versterkt worden door digitalisering (zie hierna), lichtere structuren 

met meer interne samenwerking, een zinvollere jobinhoud en meer klantgericht denken. Vandaag 

moet een gemeente niet meer alle beleidsdomeinen volledig zelf willen behartigen, maar moet ze de 

partnerschappen aangaan die zorgen voor het beste resultaat voor de inwoners, zowel financieel als 

qua dienstverlening.  

 

Een belangrijk onderdeel van een optimale dienstverlening is het snel kunnen inspelen op vragen, 

bezorgdheden en bemerkingen van de inwoners. Een duidelijke klachtenprocedure is eveneens van 

belang. Administratieve procedures en dossiers moeten vlot afgehandeld worden. De 

gemeentediensten moeten onze burgers duidelijk en proactief informeren over de stand van zaken 

van hun vraag of dossier en wat de volgende stappen en termijnen zijn. 

 

Via digitalisering de Herseltse gemeentediensten dichter bij de burger brengen 
Deze bestuursploeg zorgt voor een doorgedreven digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening 

op basis van een duidelijke langetermijnvisie (IT-meerjarenprogramma). Dit zorgt voor een snellere 

en directere dienstverlening (e-loket voor aanvragen, inschrijvingen, reservaties, leveringen aan huis, 

e-loket voor ondernemers en kinderopvang), een betere communicatie tussen gemeente en 

inwoners (nieuwsbrieven, betere info en communicatie, meldingen en klachten, ideeënbus) en een 

efficiëntere interne werking van de gemeentediensten (beheer patrimonium, reservatie en facturatie, 

papierloos werken, beheer voorraden). 

 

De website van de gemeente staat centraal in de digitalisering. Deze wordt een e-loket dat mensen 

in staat stelt zoveel mogelijk documenten online in te vullen en te versturen zonder dat telkens een 

bezoek aan het gemeentehuis noodzakelijk is. De website zal een belangrijk communicatie-

instrument worden met de inwoners en de toegangspoort voor alle diensten, ondernemers, 

verenigingen en activiteiten in de gemeente. 

 

Er zal specifiek aandacht worden besteed aan zij die nog niet volledig digitaal mee zijn. De gemeente 

zal cursussen ondersteunen om zoveel mogelijk inwoners mee te krijgen in de huidige digitale 

maatschappij.  

 

Een beter toegankelijke dienstverlening 
Dankzij de digitalisering wordt de gemeentelijke dienstverlening veel beter toegankelijk. Maar ook 

fysiek langsgaan bij de gemeentediensten moet flexibeler en eenvoudiger worden. De openingsuren 

van de verschillende diensten zullen geëvalueerd worden. We bekijken of het opzetten van een 

                                                           
1 Doelmatig en doeltreffend 
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dienstverlening voor courante administratieve zaken in de Mixx, tijdens de openingsuren, een 

meerwaarde biedt.  

 

Voor minder mobiele inwoners voeren we huisbezoeken in voor administratieve zaken. 

 

Meer samenwerking met buurgemeenten 
Als we goed coördineren en samenwerken met onze buurgemeenten kunnen we beter gebruik 

maken van elkaars infrastructuur, goedkopere groepsaankopen doen, gezamenlijk personeel 

aanwerven, doen we aan schaalvergroting voor onze dienstverlening en organiseren we deze 

goedkoper. 

 

Zeer waarschijnlijk zal een nieuwe Vlaamse regering nog meer aandringen op fusies tussen 

gemeenten om sterker te staan om bijkomende bevoegdheden op te nemen. Dit bestuur zal hierop 

anticiperen en proactief bestuderen of een fusie mogelijk is met één of meerdere van onze 

buurgemeenten. Steun van de bevolking voor dit project is absoluut een noodzakelijke voorwaarde. 

De voor- en nadelen moeten opgelijst worden en aan de bevolking worden voorgelegd in het kader 

van een participatietraject. 

 

Evaluatie patrimonium 
Het patrimonium van zowel de gemeente, het OCMW en het AGB zal kritisch geëvalueerd worden 

om bij te dragen aan de doelstellingen van dit bestuursakkoord. Dit kan financieel zijn, maar ook om 

de gemeentediensten onder te brengen op de meest gepaste locatie. 
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Naar een sterk lokaal sociaal beleid 
 

Het welzijn van elke burger staat centraal voor het bestuur. Dit betekent dat er maximaal wordt 

ingezet op toegankelijke dienstverlening, onderzoek naar de juiste rechten (rechtenverkenning), de 

strijd tegen armoede en eenzaamheid en de ondersteuning van onze oudere inwoners zodat ze zo 

lang mogelijk kunnen thuis wonen.  

 

Een sterk lokaal sociaal beleid betekent eveneens dat binnen de ruimtelijke ordening, het 

vrijetijdsbeleid, het jeugdbeleid, het sportbeleid, het cultuurbeleid, het mobiliteitsbeleid … aandacht 

is voor kwetsbare groepen.  

 

Als bestuur willen we sterk inzetten op de Vlaamse beleidsprioriteiten binnen het kader van lokaal 

sociaal beleid. Het gaat hierbij over: 

 De regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid; 

 De realisatie van een geïntegreerd breed onthaal, inclusief specifiek voor kinderen via het 

Huis van het Kind; 

 Het nemen van maatregelen die de lokale hulp- en dienstverlening stimuleren zoals 

‘buurtgerichte zorg’ en ‘gezondheid en zorg’. 

Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede en sociale cohesie. 

We kiezen als bestuur niet voor een generalistisch beleid maar beleid dat geënt is op de lokale 

karakteristieken per deeldorp (dit kan ook gelden voor het jeugdbeleid en de inrichting van 

bijvoorbeeld speelpleinen). 

 

De regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid 
We gaan voor een integraal en inclusief sociaal beleid in samenwerking met de verschillende 

betrokkenen én de bevolking. Daarnaast willen we als lokaal bestuur de coördinatie van vraag en 

aanbod op de lokale sociale hulp- en dienstverlening opnemen. Dit betekent dat we een netwerk 

opstellen met zoveel mogelijk relevante betrokkenen zodat we de hulp- en dienstverlening zo goed 

mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van de bevolking. We blijven als lokaal bestuur ook 

actor van hulp- en dienstverlening. Zonder zelf actor te zijn is het immers niet mogelijk om op een 

degelijke manier de regisseursrol waar te nemen. Om de regiefunctie binnen het lokaal sociaal beleid 

te realiseren, richten we een gezondheids- en welzijnsraad op. 

 

De realisatie van een geïntegreerd breed onthaal 
Elk lokaal bestuur krijgt de opdracht om een geïntegreerd breed onthaal op te richten. Dit onthaal is 

een samenwerking met het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en de 

ziekenfondsen. We willen dit onthaal samen met de buurgemeenten organiseren. Wanneer het 

geïntegreerd breed onthaal geïmplementeerd is en voldoende functioneert, zullen eveneens andere 

partners (bijv. woonzorgcentrum, diensten gezinszorg) betrokken worden. 

 

Elke burger kan met zijn vragen rond zorg en ondersteuning terecht bij het zorgloket. Actieve 

rechtenverkenning en actief naar de inwoners toestappen, zijn de sleutels om kwetsbare mensen op 

een effectieve manier te ondersteunen. Wij willen als bestuur hier verder op inzetten. 

 

Huis van het Kind 

Op 1 januari 2019 werd de vzw Lokaal Welzijn omgedoopt tot vzw Huis van het Kind. Binnen het 

Huis van het Kind wordt er samengewerkt met Westerlo en Hulshout. 

 

We zetten als gemeente al in op opvoedingsondersteuning maar we willen dit nog versterken door 

initiatieven te nemen voor ouders met kinderen ouder dan 12 jaar.  
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Als bestuur willen wij in samenwerking met het Huis van het Kind informatieavonden organiseren 

zodat jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie van de peuterspeelpunten willen we 

blijven ondersteunen. 

 

Een digitaal loket kinderopvang dat alle kinderopvanginitiatieven binnen de gemeente bundelt, helpt 

jonge ouders opvang te zoeken. We onderzoeken in hoeverre we dit in samenwerking met 

Westerlo en Hulshout kunnen realiseren binnen het Huis van het Kind of de regio van de 

eerstelijnszone. 

 

Lokale hulp en dienstverlening 
Elk project dat een invloed heeft op onze burgers zal een sociale toets ondergaan. Dit betekent dat 

het bestuur bij elke grote beleidsbeslissing bekijkt of deze geen nadelige effecten heeft op mensen 

met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en jongeren, mensen die in armoede leven. 

 

Buurtgerichte zorg 

Het bestuur wil inzetten op buurtgerichte zorg. We willen het welzijn van alle buurtbewoners 

ondersteunen en de samenhang versterken.  

 

Het is onze doelstelling dat elke inwoner van Herselt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. We 

onderzoeken hoe aanpassingen in de woningen kunnen gestimuleerd worden. We bekijken eveneens 

in hoeverre we een stijging van het aantal assistentiewoningen en bejaardenwoningen kunnen 

realiseren. Bij het inrichten van pleinen en wegen gaat het bestuur na hoe deze zo toegankelijk 

mogelijk kunnen zijn voor iedereen. 

 

Een belangrijk aandachtspunt binnen de buurtgerichte zorg is de bestrijding van eenzaamheid.  

Het woonzorgcentrum Sint-Barbara zien wij hiervoor als belangrijke partner net als andere actoren 

zoals huisartsen, apothekers, diensten voor gezinszorg, de middenstand, vrijwilligers in de 

buurtwerking, scholen, … . 

 

Binnen de gemeente willen we extra aandacht besteden aan onze burgers die minder mobiel zijn.  

 

Actief in de deelgemeenten aanwezig zijn betekent een gedeeltelijke heroriëntering van de 

dienstverlening. Heel wat inwoners zijn niet in de mogelijkheid om tot op het gemeentehuis te 

geraken. Daarom willen we een mobiele ambtenaar inzetten die binnen de verschillende 

deelgemeenten instaat voor rechtendetectie, vraagverheldering, de versterking van het sociale 

netwerk, … . 

 

We willen tijdens deze bestuursperiode werk maken van een degelijk vrijwilligersbeleid. De 

vrijwilligersdatabank zal eveneens het sociaal beleid ondersteunen, zowel van de gemeente als van 

verenigingen. 

 

Zorg en gezondheid 

Momenteel is er een hele herstructurering bezig van de eerstelijnsgezondheidszorg. Vlaanderen 

wordt opgedeeld in eerstelijnszones. De zorgraden die de eerstelijnszones aansturen krijgen onder 

andere de rol om het lokaal sociaal beleid te ondersteunen. Het is van groot belang om als lokaal 

bestuur actief aanwezig te zijn binnen de zorgraad. Samen met de gemeenten Westerlo, Hulshout, 

Laakdal, Geel en Meerhout met wie we één eerstelijnszone vormen, bekijken we hoe de 

vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen het best gebeurt. 

 

Als bestuur investeren we extra in preventie, blijven we zelf zorg organiseren en tekenen we een 

echt mantelzorgbeleid uit. 
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Preventie 

We willen als bestuur een lokaal gezondheidsplan opstellen. Preventieve gezondheidsacties naar 

onder andere hart- en vaatziekten, gezonde voeding, beweging, rookstopinitiatieven, borstkanker en 

darmkankerscreening, stress en burn-out … krijgen onze aandacht. In samenwerking met de scholen 

willen we als bestuur bekijken hoe we kunnen inzetten op gezonde voeding, tandzorg, beweging, … . 

 

We willen eveneens oog hebben voor dementie. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om van 

Herselt een dementievriendelijke gemeente te maken.  

Binnen het Sociaal Huis krijgt preventie inzake verslavingsproblematieken, zoals alcohol en drugs, de 

nodige aandacht. (zie hoofdstuk veiligheid). 

 

Zorgverlening 

Het lokaal bestuur wil zelf zorgverlening blijven organiseren. We bekijken waar de diensten 

aanvullend kunnen werken aan de dienstverlening verleend door andere actoren. Het organiseren 

van eigen dienstverlening is van groot belang als detectie-instrument naar sociaal kwetsbaren, om 

een vinger aan de pols te houden voor wat er leeft binnen de gemeente, als mogelijkheid van 

tewerkstelling dichtbij huis en voor kwetsbare doelgroepen. Hoe professioneel bepaalde 

zorgvoorzieningen ook zijn, bepaalde cliënten worden niet verder geholpen. Het is de taak van het 

lokaal bestuur om ervoor te zorgen dat iedereen op een menswaardige manier kan leven en 

bijgevolg de nodige zorg kan krijgen. 

 

In overleg met de gezondheids- en welzijnsraad én binnen de zorgraad van de eerstelijnszone 

bekijken we hoe een sterkere uitwerking van palliatieve zorg kan gerealiseerd worden. Als lokaal 

bestuur zorgen we ervoor dat de burgers goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden binnen de 

palliatieve zorg net als info over donorschap, vroegtijdige zorgplanning, … . 

 

We willen vanuit een sterk lokaal sociaal beleid intekenen op de eerstelijns psychologische functie 

van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Kempen. Dit betekent immers een ondersteuning 

van de cliënten maar ook van het personeel van het Sociaal Huis dat dagelijks te maken krijgt met 

deze situaties. 

 

Het woonzorgcentrum Sint-Barbara is een belangrijke voorziening binnen onze gemeente. Binnen 

het nieuwe woonzorgdecreet krijgt het woonzorgcentrum nog meer de taak om naar buiten te 

treden. Vanuit het lokaal bestuur bekijken we in dit kader hoe we de samenwerking kunnen 

versterken.  

 

Ondersteuning van mantelzorg 

Heel wat mensen dragen zorg voor een familielid of een buur. We willen als bestuur deze mensen 

ondersteunen en erkennen voor het werk dat zij leveren. Vanuit het lokaal bestuur willen we het 

mantelzorgbeleid opnieuw bekijken samen met de betrokkenen zodat ook de mantelzorgers kunnen 

genieten van een sterke gemeentelijke dienstverlening. 

 

Aanpak van armoede 
Het aantal budgetbegeleidingen en budget-beheren steeg tussen 2016 en 2017 met een derde. Er zijn 

een stijgend aantal zelfstandigen die in budgetbeheer komen. Ondersteuning naar zelfstandigen vraagt 

een specifieke kennis. We bekijken in hoeverre we via een samenwerking met de buurgemeenten 

een degelijke begeleiding kunnen voorzien. 

Het aantal personen met een leefloon blijft ook stijgen net als het aantal personen met een 

budgetmeter. Er is een wachtlijst voor de budgetbegeleidingen. Het is onaanvaardbaar dat mensen 

die dringend ondersteuning nodig hebben op een wachtlijst staan. We blijven als bestuur in het oog 

houden dat er voldoende personeel wordt ingezet om de armoede te bestrijden en dat er 

samengewerkt wordt over de diensten heen. 
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Vanuit het bestuur proberen we zoveel mogelijk mensen te activeren en te laten doorstromen naar 

tewerkstelling. We zijn ook realistisch, niet elke persoon kunnen we toeleiden naar tewerkstelling. 

Waar dit niet mogelijk is proberen we hen op een andere manier te laten integreren in de 

samenleving. 

 

Binnen de aanpak van armoede hebben we extra aandacht voor de kinderen die in kansarme 

situaties leven. In samenwerking met mensen in armoede, de scholen, organisaties en verenigingen 

willen wij kinderen en hun ouders op een zo goed mogelijke manier ondersteunen. 

 

Sociale cohesie 
We willen als bestuur de inwoners met elkaar in contact brengen. Het is belangrijk om onze pleinen 

op te waarderen als ontmoetingsplaatsen. Via participatietrajecten, in overleg met de inwoners, 

bekijken we hoe we van de verschillende pleinen en straten een warme buurt kunnen maken. 

 

Vanuit het bestuur onderzoeken we of de invoering van het digitale buurtnetwerk Hoplr een manier 

kan zijn om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. De digitale weg is natuurlijk niet de 

enige. De aandacht voor persoonlijke contacten mogen we niet uit het oog verliezen. Zeker niet 

voor zij die de digitale snelweg nog niet kennen. 

 

Buurtcomités en BIN’s spelen een belangrijke rol (zie ook hoofdstuk veiligheid). Als bestuur bekijken 

we hoe we de oprichting van buurtcomités of BIN’s kunnen ondersteunen en waar nodig versterken. 

 

Herselt kent heel wat nieuwe inwoners die niet zo bekend zijn met onze gemeente. We willen hen 

niet alleen vertrouwd maken met de gemeentelijke dienstverlening maar ook zoveel mogelijk 

betrekken bij het gemeenschapsleven. Dit is de beste manier van integratie. 

 

Versterking van de sociale cohesie betekent eveneens een versterking van de lokale middenstand en 

horeca (zie hoofdstuk lokale economie). 
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Een kind- en jeugdvriendelijk beleid 
 

Onze gemeente moet nog meer aandacht besteden aan onze jeugd. We hebben bijzondere aandacht 

voor inspraak, jeugdverenigingen en activiteiten voor alle leeftijden. 

Het flankerend onderwijsbeleid stemmen we nog beter af op de werkelijke noden van onze scholen 

en kinderen. De band tussen school, vrije tijd en buitenschoolse kinderopvang versterken we om 

een beter aanbod te krijgen voor onze kinderen na school. 

 

Inspraak met een kinder- en jeugdraad 
We willen in Herselt werk maken van een echte kinderraad voor kinderen van het vijfde en zesde 

leerjaar met een echte kinderburgemeester. De kinderraad heeft de mogelijkheid om adviezen te 

geven aan het bestuur. 

Participatie via onze jeugdraad vinden we waardevol, een advies is écht een advies. Binnen de 

jeugdraad is er aandacht voor preventie van alcohol, drugs en andere vormen van verslaving. 

 

Organisatie van jeugdactiviteiten 
Voor de vakantiekampen vanuit de jeugd- en sportdienst bekijken we hoe de inschrijvingen 

efficiënter kunnen verlopen. Dat wil zeggen een duidelijke communicatie vooraf en iedereen 

evenveel kans geven om op een juiste manier in te schrijven. We uniformiseren de inschrijvingen 

vanuit cultuur, jeugd, sport en de kinderopvang. 

Vorige zomer is gestart met een tienerwerking. Wij willen deze werking verderzetten en indien 

gewenst uitbreiden naar de andere vakantieperiodes.  

Voor kinderen van gescheiden ouders waarvan de domicilie niet in Herselt is, voorzien we een 

register voor co-ouderschap zodat ook zij kunnen genieten van het aanbod van onze gemeente. 

 

Een duurzame oplossing voor jeugdhuis De Choke en fuifzalen 
Het bestuur wil werk maken van een duurzame oplossing voor De Choke. We gaan in overleg met 

de jeugd zelf en de betrokken buurtbewoners. De nieuwe locatie van het jeugdhuis vraagt afspraken 

zowel vanuit het jeugdhuis zelf als vanuit de buurtbewoners. Als gemeente steunen we het jeugdhuis 

om nog meer jongeren aan te spreken in heel de gemeente. We gaan na hoe het een rol kan spelen 

in het gemeentelijk cultuurbeleid en het preventiebeleid inzake drugs, alcohol en andere vormen van 

verslaving. 

 

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid bestaande multifunctionele infrastructuur aan te passen en 

indien nodig extra infrastructuur te voorzien die ook voor fuiven kan gebruikt worden. 

 

Ondersteuning van de jeugdverenigingen 
Vanuit het bestuur onderzoeken we waar het mogelijk is om extra speelbossen te voorzien en de 

bestaande (bijv. de klokkenkuil) op te waarderen. 

 

Ondersteuning en subsidiëring naar de verschillende jeugdverenigingen gebeurt op een transparante 

en objectieve manier via een duidelijk reglement. Voor de gemeente is een transparant financieel 

beleid van de verschillende jeugdverenigingen een belangrijk criterium. 

 

Jeugdverenigingen die ook openstaan voor kinderen met een beperking krijgen vanuit de gemeente 

extra ondersteuning.  

 

Onderwijs 
Wij willen als bestuur regelmatig in overleg gaan met de scholen binnen alle deelgemeenten om het 

flankerend onderwijsbeleid van de gemeente aan te passen aan de noden. 
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Zo willen we in samenwerking met de scholen een intensiever aanbod rond huiswerkbegeleiding 

organiseren. 

 

In samenwerking met de verenigingen, de omliggende academies en onze fanfares en koren, bekijken 

we hoe naschoolse cultuur- en sportactiviteiten kunnen georganiseerd worden. Er zijn nog hiaten in 

het aanbod zoals toneel en woord en de lagere graden muziekonderwijs die we graag zouden willen 

laten invullen. We onderzoeken in hoeverre er na school bijkomend sportsnacks kunnen 

georganiseerd worden. Zo kan de overbezetting van de buitenschoolse kinderopvang worden 

opgevangen. Ook de activiteiten van de STEM-academie blijven we ondersteunen. Waar nodig stelt 

de gemeente extra lokalen ter beschikking en proberen we ook de schoolinfrastructuur aan te 

spreken. 

 

Scholen kunnen aanspraak maken op Vlaamse subsidies voor het moderniseren en toegankelijk 

maken van hun eetzalen en sportinfrastructuur. De schoolinfrastructuur kan na de noodzakelijke 

aanpassingen opengesteld worden voor verenigingen en sportclubs.  

 

In samenwerking met de plaatselijke middenstand en de gemeentediensten bekijken we of de Roefel-

dag terug nieuw leven kan worden ingeblazen.  

 

Kinderopvang 
Kinderopvang is een cruciale voorziening voor zowel ouder als kind. Via de organisatie van de dienst 

voor onthaalouders en de buitenschoolse kinderopvang kan elke ouder zonder opvangprobleem 

gaan werken en leert elk kind buiten de schoolse omgeving omgaan met andere kinderen. Bovendien 

is de buitenschoolse kinderopvang voor het bestuur belangrijk als mogelijkheid voor lokale 

tewerkstelling en bestrijding van de kinderarmoede.  

 

Voor de vakantieperiodes onderzoekt het bestuur in hoeverre zij vervoer kan voorzien voor de 

kinderen die in de opvang verblijven maar willen deelnemen aan vakantiekampen.  

 

Na de vernieuwing van de infrastructuur in Ramsel willen we onderzoeken hoe een betere 

infrastructuur in Bergom en Varenwinkel kan gerealiseerd worden. De analyse van de noodzakelijke 

capaciteit moet passen in een woonbeleid dat gericht is op het aantrekken van jonge gezinnen. 
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Een sterke lokale economie 
 

De gemeente zal haar zelfstandigen, KMO’s, land- en tuinbouwers en ondernemingen veel sterker en 

doelgerichter ondersteunen.  

We moeten een echt ‘Gastvrij en groen’ Herselt waarmaken en gebruik maken van onze groene 

troeven om van toerisme een groeipool te maken voor onze lokale economie.  

Cijfers van de Vlaamse overheid tonen aan dat er weinig werkgelegenheid is in de gemeente Herselt 

zelf en dat de meeste van onze inwoners naar hun werk pendelen. Meer werk dichtbij is goed voor 

de werk-privé-balans van onze inwoners, voor het milieu door de kortere pendelafstanden, om 

jonge gezinnen aan te trekken, maar ook om bijkomende inkomsten te creëren voor de gemeente 

via de personenbelasting en de onroerende voorheffing. 

 

Overleg is het vertrekpunt 
Onze gemeente moet een goed economisch beleid voeren. Dit is enkel mogelijk als er regelmatig en 

op een gestructureerde manier dialoog is met onze ondernemers en de organisaties die hen 

vertegenwoordigen, via ontmoetingsmomenten en een ondernemersraad.  

Tijdens dit overleg wordt besproken welke acties, informatiesessies (bijv. rond e-commerce), 

begeleidings- of opleidingstrajecten en sensibiliseringacties rond ondernemerschap, we als gemeente 

best organiseren. 

 

Land- en tuinbouwers maken integraal deel uit van dit overleg.  

 

We nemen de bezorgdheden van ondernemers proactief mee in alle aspecten van het beleid.  

Een belangrijk aspect is een degelijke coördinatie van wegenwerken (zowel binnen de gemeente als 

regionaal). 

De regels en procedures inzake ruimtelijke ordening in onze gemeente worden duidelijk 

omschreven. 

 

Eén centraal aanspreekpunt bij de gemeente: het ondernemersloket 
Er komt één centraal aanspreekpunt waar zelfstandigen, ondernemers en bedrijven terecht kunnen 

voor informatie en advies: het ondernemersloket. Het ondernemersloket informeert ondernemers 

ook proactief over vestigingsmogelijkheden in de gemeente, wegenwerken, bouwdossiers, … en 

steunt hen bij administratieve processen. 

 

Meer bedrijven via de ontwikkeling van KMO-zones 
Wij willen KMO-zones met dienstverleners, kleinere productieruimtes, logistieke centra, KMO-

units, telewerkzones en kantoren. De invulling van bedrijventerreinen zorgt voor extra zuurstof 

voor ondernemerschap in onze gemeente. We kijken eerst naar de volledige en efficiënte invulling, 

de uitbreiding en opwaardering van de huidige locaties die ingekleurd zijn als bedrijventerreinen 

alvorens een nieuw bedrijventerrein in te richten. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe KMO-

zones gebeurt in overleg met onze inwoners, zelfstandigen en ondernemers. 

 

Herselt kan zich bijkomend profileren als groene gemeente door aandacht te besteden aan een 

hogere natuurwaarde van de KMO-zones en door het aantrekken van startende en 

toekomstgerichte bedrijven, werkzaam in de groene economie. Maar ook bestaande bedrijven en 

ondernemers die willen uitbreiden, kunnen op bedrijventerreinen de best aangepaste infrastructuur 

vinden. De tewerkstelling in onze gemeente mag niet langer verloren gaan omdat ondernemers geen 

geschikte locatie vinden voor hun bedrijf. Wij willen deze problematiek proactief aanpakken door 

een grondige analyse te laten uitvoeren door de gemeente van de ruimtebehoeften van onze 

ondernemingen en op welke manier deze passend kunnen ingevuld worden. 
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Met onze ondernemers bekijken we de nood voor specifieke infrastructuur voor startende 

ondernemers.  

Zo kunnen we eventueel een plek voorzien in onze KMO-zones voor een starterscentrum: 

kleinschalige, modulaire en polyvalente bedrijfsinfrastructuur. 

Een andere mogelijkheid is dat de Mixx gedurende de werkuren gebruikt wordt als een co-working-

centrum.  

 

Lokale handel en horeca stimuleren 
De gemeente voert een beleid dat de lokale handel en horeca stimuleert.  

Betere fietspaden en voetpaden in de dorpen kunnen lokaal shoppen of een terrasje doen, eveneens 

aanmoedigen. Toerisme versterken (zie hieronder) zal ook een boost betekenen voor de lokale 

handel en horeca. 

 

We willen daarnaast vanuit het gemeentebestuur een verantwoord aankoopbeleid ten aanzien van 

de eigen zelfstandigen en ondernemers. 

De gemeente promoot verder de lokale handelaars bij haar inwoners door initiatieven te 

organiseren rond “koop in Herselt”.  

Maar de gemeente kan ook via de ruimtelijke ordening handelaars, horeca en diensten steunen in de 

kernen. We passen de huidige plannen inzake ruimtelijke ordening aan om een commerciële invulling 

te stimuleren van de benedenverdieping van nieuwe appartementsgebouwen in de te verdichten 

kernen.  

 

Toerisme als belangrijke groeipool voor de lokale economie 
We willen het toerisme in Herselt een duw in de rug geven om van onze groene gemeente echt een 

gastvrije gemeente te maken voor toeristen en om van toerisme een belangrijke groeipool te maken 

voor de lokale economie.  

 

De belangrijke investeringen in een goede fietsinfrastructuur en het ontsluiten van trage wegen zijn 

van groot belang voor de verdere ontwikkeling van dit toerisme (zie hoofdstuk ‘Veiligheid’ en 

‘Wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit’). We willen van onze landelijke gemeente een 

toeristische fiets- en wandelgemeente maken die onze natuur, bezienswaardigheden, geschiedenis, 

leuke terrasjes en plekjes,… in de kijker zet.  

 

We willen toerisme-experten nog bijkomende mogelijkheden laten bestuderen om van onze 

gemeente een toeristische troef te maken, voor dagjestoerisme, maar ook voor meerdaagse 

verblijven. De aparte identiteiten van onze deeldorpen moeten mogelijkheden bieden voor 

verschillende vormen van toerisme. Wij willen binnen Herselt meerdere ankerpunten met de 

Merode creëren vanuit de eigenheid van de deeldorpen en in overleg met onze inwoners. 

 

Een ernstig toerismebeleid is enkel mogelijk als de gemeentediensten meer personeel en middelen 

hiervoor inzetten en er een moderne aanpak van de communicatie en marketing, met o.a. een 

website komt. Een florerend toerisme betekent een belangrijke toegevoegde economische waarde 

en is deze investering dus waard. 

 

Toerisme in Bergom, Blauberg, Herselt, Ramsel en Varenwinkel wordt samen ontwikkeld met onze 

ondernemers en horeca. Ook streekproducten en lokale landbouwproducten verdienen hierin een 

plaats. 

 

Korte keten tussen landbouwer en consument 
We bevragen onze lokale streek- en hoeveproducenten naar de opportuniteit van het organiseren 

van periodieke streekmarkten. Dit kan een traditionele streekmarkt zijn, maar een ander 

(complementair) interessant initiatief lijkt het ondersteunen vanuit de gemeente om een buurderij op 

te zetten. 
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Streek- en boerenmarkten dragen bij tot de promotie van de streekidentiteit als toeristisch product 

en zetten bovendien in op een korte en duurzame voedselketen. Een korte keten zorgt ook voor 

eerlijke prijzen, zowel voor de land- en tuinbouwer als de consument. 
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Aangenaam wonen in een landelijke groene gemeente 
 

We willen het landelijke en groene karakter van onze gemeente behouden. Dit kan enkel indien we 

het woonbeleid, de ruimtelijke ordening en het mobiliteitsbeleid op elkaar afstemmen in een 

overkoepelende visie.  

 

Wonen 
Onze gemeente moet een aantrekkelijke gemeente worden voor jonge gezinnen, dit is ook 

belangrijk om de vergrijzing van onze gemeente op te vangen. In onze groene gemeente is er zowel 

plaats voor residentieel groen wonen, betaalbaar wonen voor onze inwoners, als meer en 

kwaliteitsvollere sociale woningen. We gaan dus voor een gezonde mix in ons woningbeleid. 

 

Het bestuur wil werk maken van aangepast en levensbestendig wonen en van het steunen van 

nieuwe woonvormen zoals co-housing, kangoeroewonen, mantelzorgwoningen2, … We willen 

eveneens onderzoeken in hoeverre er mogelijkheid is om het aantal assistentiewoningen3 en 

bejaardenwoningen te vermeerderen in de deelgemeenten. 

 

Op 31 december 2017 heeft Herselt 37 huurwoningen (bijkomend) van de 96 voorzien in het 

bindend sociaal objectief gerealiseerd. Dat wil zeggen dat Herselt verplicht is om te investeren in 

sociale woningen. Het scheppen van bijkomende woongelegenheid in Herselt dient echter op een 

zorgvuldige manier te gebeuren en alleszins via evenredige spreiding van woongelegenheid over alle 

deeldorpen. Bij grote projecten streven we naar een voorafgaandelijke en brede consultatie van de 

bevolking. Bij nieuwe verkavelingen is een mix van woningen noodzakelijk. Het bestuur stimuleert 

eveneens de toename van de sociale woningen via het Sociaal Verhuurkantoor. 

 

Wij willen als lokaal bestuur voor de situatie van de weekendverblijven een menselijke en tegelijk 

vanuit een optiek van goede ruimtelijke ordening te verantwoorden benadering met respect voor de 

natuur-, recreatie- en landbouwgebieden. Het bestuur kiest voor een uitdoofbeleid voor 

weekendverblijven en wil ook andere alternatieven onderzoeken die rechtszekerheid bieden voor de 

bewoners. We stoppen de té dure en onsuccesvolle herhuisvestingsprojecten in nieuwe sociale 

woonwijken (Stap, Krankebeek, Maaiwanters, Blauberg) voor de bewoners van deze 

weekendverblijven. 

 

Het bestuur maakt werk van een strengere aanpak van verkrotting zowel bij de weekendverblijven 

als bij andere woningen binnen de gemeente.  

 

Bij woondossiers wordt de oriëntatie van daken i.f.v. het rendement van zonnepanelen, een 

belangrijk aandachtspunt. 

 

Ruimtelijke ordening 
Het is logisch dat bij een planning rond ruimtelijke ordening, het respect voor de nog resterende 

open ruimten, onze bossen, onze mooie natuurgebieden en onze landbouwgebieden centraal moet 

staan. We willen een geïntegreerd beleid voeren. Ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur en 

                                                           
2 Een mantelzorgwoning is een complete woning die tijdelijk naast een ander huis wordt geplaatst. De woning 
biedt op die manier de mogelijkheid om langer zelfstandig en in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
Dankzij de woning is er gezelligheid en steun voor elkaar, waarbij de privacy van beide partijen toch 
gehandhaafd blijft. Bij een toenemende zorgvraag wordt de zorg geleverd door een combinatie van zorgende 
familieleden en zorgverlening door de thuiszorg.  
3 Een assistentiewoning is een woning waar ouderen zelfstandig en permanent verblijven, waarbij gedurende 
de dag en de nacht permanentie georganiseerd wordt, en waarbij zorg en ondersteuning aangeboden wordt 
waarop de gebruiker facultatief een beroep kan doen. 
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mobiliteit zijn één pakket. Het beleid binnen de ruimtelijke ordening moet gebaseerd zijn op grondig 

studiewerk.  

 

Het bestuur zoekt naar gedragen oplossingen om te ontdichten in deze gebieden waar we meer 

ruimte aan de natuur en de landbouw willen geven. Daarnaast is het essentieel om de kernen van de 

deelgemeenten te verdichten.  

 

Het woonbeleid staat niet op zichzelf maar wordt geïntegreerd aangepakt samen met openbaar 

vervoer, mobiliteit, afvalbeheer, versterken lokale economie, meer groen, kernvernieuwing. Het 

bestuur wil een transparant, duidelijk en consequent ruimtelijk ordeningsbeleid. Ruimtelijke 

Uitvoerings Plannen (RUP’s) moeten zeer grondig met alle betrokkenen worden voorbereid 

vooraleer deze om te zetten in concrete beleidskaders. Waar nodig worden RUP’s bijgestuurd. 

 

Mobiliteit en openbaar vervoer 
Er is nood aan een mobiliteitsplan (zie veiligheid). Dit plan gaat niet enkel over de mogelijkheden van 

openbaar vervoer maar ook over de leefbaarheid van onze woonkernen. In dit overkoepelend 

mobiliteitsplan wordt eveneens rekening gehouden met een aangepaste plaats voor personenwagens 

en vrachtwagens. Dit mobiliteitsplan zorgt voor het afstemmen van onze fietsinfrastructuur op deze 

van de buurgemeenten, de provincies en Vlaanderen. 

 

Vanuit het bestuur willen wij in overleg met de inwoners en met de Lijn een maximale 

dienstverlening realiseren. 

 
Onze gemeente kent een grote verkeersstroom. Het bestuur onderzoekt via een mobiliteitsstudie 

én via participatie van de betrokken burgers welke oplossingen er zijn voor verkeersinfarcten zoals 

de rotonde en de lichten in Herselt-centrum en het kruispunt aan Ramsel-kerk. Leefbare mobiliteit 

moet echter ook gepaard gaan met een versterking van de handelskernen.  

Bij grote projecten wil het bestuur ruimschoots op voorhand in overleg gaan met de buurtbewoners, 

de betrokken zelfstandigen en ondernemers.  

 

Bij festiviteiten zoals kermissen en sportwedstrijden zal er aandacht zijn voor openbaar vervoer en 

overleg zijn met alle betrokken handelaars, zodat slechte bereikbaarheid en andere hinder tot een 

minimum kan worden beperkt. 

 

We stimuleren het gebruik van de fiets in onze gemeente. Goede voetpaden en fietspaden zullen 

nodig zijn voor een goede aansluiting op openbaar vervoer. Wie de fiets neemt moet dan ook 

kunnen rekenen op overdekte fietsstallingen aan de Mixx, de gemeentelijke lokalen in de 

deelgemeenten en aan de grootste bushaltes. 

 

Een actieplan rond trage wegen (buurtwegen, kerkwegeltjes, doorsteken van weilanden, onderdelen 

van ruilverkavelingen, boswegen …) vervolledigt het investeringsbeleid voor een veilige 

verkeersinfrastructuur. Deze ‘vergeten’ wegen worden gereactiveerd aangezien ze bijkomende 

veilige verbindingswegen creëren voor fietsers en voetgangers. 

 

Inzake personenwagens ondersteunt de gemeente deelmobiliteit zoals autodelen en carpooling. 

 

Kerkhoven 
Via een masterplan voor de Herseltse kerkhoven willen wij komen tot kerkhoven die toegankelijk 

zijn voor iedereen, die uitnodigen tot ontmoeting maar vooral het respect naar onze dierbare 

overledenen uitstralen. 

 

De gemeente gaat na of er nood is aan alternatieve kerkhoven (herinneringsbossen, uitstrooibos, 

natuurbegraafplaats) en een aanpassing van de reglementering inzake begravingen.  
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Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn 
 

Als groene gemeente willen we een propere omgeving. Daarom is het belangrijk om een afvalbeleid 

uit te bouwen dat ontradend werkt voor sluikstorters, dat zorgt voor minder productie van afval en 

dat inwoners beloont die goed sorteren en hun afvalproductie laag houden. 

Een ander belangrijk aspect van een goed omgevingsbeleid is het verzekeren van een goede 

waterhuishouding in onze gemeente. 

De gemeente Herselt moet een klimaatvriendelijke gemeente worden. 

Veel van onze inwoners hebben het hart op de goede plek voor dieren. Als gemeente willen we 

even diervriendelijk zijn. 

 

Herselt top in preventie en recyclage van afval 
We willen burgers sensibiliseren om minder afval te produceren, hun afval te sorteren en het 

recyclagepark te gebruiken. Tegelijk willen we ons afvalbeleid rechtvaardiger maken door de 

vervuiler te laten betalen voor het afval dat hij of zij produceert. 

Tijdens deze legislatuur bestuderen we het invoeren van een diftar-systeem voor restafval, GFT en 

papier. Er zal een flankerend beleid komen om onze inwoners te sensibiliseren hoe ze hun afval 

kunnen verminderen en voor sluikstorters zal de pakkans sterk vergroot worden (zie hierna). 

 

Het voor de maatschappij goedkoopste afval is datgene dat niet geproduceerd wordt. 

Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld door bij evenementen te kiezen voor duurzame 

materialen in plaats van wegwerp-plastics en door de Herseltse verenigingen en organisatoren van 

evenementen aan te moedigen om hetzelfde te doen. Met onze lokale handelaars gaan we samen 

bekijken hoe we nog meer afval kunnen voorkomen.  

 

Een andere mogelijkheid om afval te voorkomen is het stimuleren van hergebruik. Daarom blijven 

we het werk van de kringloopwinkel steunen. Deze heeft eveneens een belangrijke sociale functie. 

We stimuleren het organiseren van repaircafés waar oude toestellen, fietsen, … een tweede leven 

krijgen en moedigen initiatieven zoals ‘gratis weggeven in Herselt’ aan. 

 

We willen de kosten van het recyclagepark verlagen om sluikstorten meer preventief aan te pakken. 

Het afvalbeleid moet integraal deel uitmaken van een overkoepelend milieubeleid.  

We streven naar een groene gemeente met veel hagen en steunen dus het ‘Behaag de Kempen’-

initiatief. Dan moet het snoeiafval wel terug goedkoper worden voor particulieren, in het 

recyclagepark. 

 

Zwerfvuil en sluikstorten aanpakken 
We pakken sluikstorten streng aan.  

Het is goed dat geëngageerde inwoners de strijd willen aangaan met zwerfvuil en sluikstorten 

rapporteren. We willen zeker vanuit de gemeente initiatieven zoals de zwerfvuilmeters- en peters 

blijven ondersteunen en promoten. Maar we willen eveneens een repressief beleid tegen 

sluikstorters en zwerfvuil, met GAS-boetes en een grote pakkans. In dit kader onderzoeken we de 

inzet van mobiele camera’s en bijkomende vaststellers. 

 

Een goede waterhuishouding 
Wanneer het hevig regent, kampen er nu al delen van onze gemeente vaak met wateroverlast. Door 

de klimaatverandering vergroot tegelijk de kans op hevige regenbuien. De gemeente zal werk maken 

van voldoende bufferbekkens en zones voor vertraagde infiltratie van regenwater om wateroverlast 

te voorkomen. 

 

Een grondig onderhoud van de grachten zorgt eveneens voor minder wateroverlast. We willen de 

inwoners veel beter informeren over het statuut van de verschillende types grachten en waterlopen 
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in onze gemeente. Inwoners moeten duidelijk weten wie welke grachten moet onderhouden. Deze 

informatie zal beschikbaar worden op de gemeentelijke website. De gemeente blijft het eerste 

aanspreekpunt van onze inwoners rond grachten en rioleringen. 

 

De klimaatverandering zorgt eveneens voor langere droogteperiodes. Daar wapenen we ons als 

gemeente tegen door een hitteplan te ontwikkelen met o.a. maatregelen om voldoende hemelwater 

op te vangen voor gemeentelijk gebruik en een plan om voldoende water te voorzien voor onze 

land- en tuinbouwers. 

 

Een klimaatvriendelijke gemeente 
Als gemeente geven we het voorbeeld om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken 

door zelf minder CO2 te produceren, CO2 uit de lucht te halen via meer beplanting en onze 

inwoners aan te zetten om hetzelfde te doen.  

Samen met IOK voeren we het ‘Energie- en klimaatactieplan Kempen 2020’ voor Herselt verder uit 

zodat onze gemeente klimaatneutraal wordt en bekijken we welke acties we ook in de toekomst 

willen doen samen met andere gemeenten. We willen nagaan welke kleine maar belangrijke acties 

een gemeentebestuur kan ondernemen samen met zijn burgers tegen de klimaatverstoring. 

Een klimaatvriendelijke gemeente is een duurzame gemeente. Duurzaamheid gaat over energie-

efficiënter werken, beroep doen op duurzame groene energie, gebruik van de fiets, vermijden van 

afval en hergebruik stimuleren. De gemeente voert een duurzaamheidscheck uit voor haar 

beslissingen. Er wordt nagegaan of er een basis is voor participatieprojecten rond lokale groene 

energieproductie. 

 

De gemeentediensten en gemeente-infrastructuur van onze groene gemeente moeten een voorbeeld 

worden van energie-efficiëntie. Via een stappenplan wordt het energieverbruik verder naar omlaag 

gebracht, zowel van gebouwen, als van het wagenpark. De infrastructuur van de gemeente wordt 

ingezet voor de eigen energieproductie. 

De gemeente schakelt zo snel mogelijk over op LED-verlichting. Investeren in LED-verlichting is 

investeren in een duurzame gemeente en vermindert drastisch de electriciteitskosten. 

De gemeente organiseert acties om meer bomen te planten op openbaar domein en in de tuinen van 

onze inwoners. 

 

Diervriendelijke gemeente 
Herselt moet een diervriendelijke gemeente worden.  

Er komt een e-loket voor dierenwelzijn waar je als burger terecht kan met je vragen, opmerkingen 

en meldingen. Als gemeente bekijken we hoe we de zoektocht naar verdwenen huisdieren kunnen 

vergemakkelijken. 

 

Het zwerfkattenbeleid van de gemeente moet diervriendelijk en transparant worden en er moet 

duidelijk over gecommuniceerd worden.  

Om de overlast van hondenpoep op straat in te dijken zorgen we voor de aanleg van extra 

uitlaatplaatsen met hondenpoepzakjes. In elk deeldorp komt er een hondenweide. 

De gemeente communiceert over de brandbordjes die kunnen aangevraagd worden zodat 

brandweer en politie in geval van nood weten dat je huisdieren hebt. 

Openbare gebouwen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor hulphonden. We sensibiliseren 

winkeluitbaters in onze gemeente om hetzelfde te doen.  

Circussen die in Herselt met exotische dieren aan de slag willen, krijgen van ons geen vergunning. 

De gemeente informeert de inwoners over het belang van bijen en waarom deze het moeilijk 

hebben en geeft aan welke maatregelen de inwoners kunnen nemen.  
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Onze inwoners samenbrengen in hun vrije tijd 
 

Om aan een warme en hechte gemeenschap te bouwen willen we als gemeente steun verlenen aan 

alle verenigingen die dit ook tot doel hebben. 

Een belangrijke steun vanuit de gemeente is het voorzien van aangepaste infrastructuur. 

We willen zoveel mogelijk mensen samen laten sporten.  

Gemeenschappelijk groen helpt ook om mensen aan te zetten tot een actievere levensstijl en brengt 

mensen samen. 

Het cultureel aanbod in Herselt breiden we uit door een goed aanvullend beleid te voeren op 

bestaande initiatieven vanuit onze verenigingen.  

Ons erfgoed ontsluiten we voor een breder publiek. 

 

We willen jaarlijks het vrijetijds- en sportaanbod van de gemeente evalueren met de medewerkers 

van de gemeente, verenigingen en inwoners. 

 

Steun voor het verenigingsleven 
De gemeente staat verenigingen bij met raad en daad rond administratieve verplichtingen en een 

transparant financieel beleid. Er komen duidelijke en uniforme regels voor steun aan verenigingen 

vanuit de gemeente, zowel wat betreft subsidies, de toegang tot gemeentelijke infrastructuur, de 

uitleen van materiaal, als de inzet van de gemeentediensten. Dit alles wordt vastgelegd in een digitale 

catalogus, door iedereen consulteerbaar. Deze duidelijke regels maken een goede coördinatie 

mogelijk, met voorrang voor onze burgers en onze verenigingen. We werken deze nieuwe regels uit 

in dialoog met onze verenigingen. 

 

Jaarlijks organiseren we een verenigings- en sportmarkt waar de verenigingen zich kunnen 

voorstellen aan de hele gemeente. Op de website van de gemeente en bij de gemeentediensten is 

een oplijsting beschikbaar van alle activiteiten die georganiseerd worden in Herselt en welke 

verenigingen of gemeentediensten hiervoor verantwoordelijk zijn. 

 

We willen vrijwilligers ondersteunen, begeleiden en koesteren voor het werk dat zij verrichten. 

 

Als gemeente willen we het aanbod dat we zelf organiseren afstemmen op dat van onze 

verenigingen. 

 

Ruimte om samen te komen 
In ieder deeldorp moet er voldoende en goed uitgeruste infrastructuur zijn om samen te komen en 

dit ten dienste van de verenigingen en van onze inwoners. Daarom zal dit bestuur prioritair 

investeren in een gemeenschapszaal voor Varenwinkel en waar nodig het bestaand patrimonium 

vernieuwen. 

 

Onze kerken en kapellen zijn ons erfgoed, we willen deze in een goede staat behouden. Maar tegelijk 

willen wij van deze mooie ruimtes gebruik maken om meer mensen samen te brengen. Via een 

participatietraject werken we een breed gedragen kerkenbeleidsplan uit dat de bestemming van onze 

kerken zal bepalen. 

 

Samen sporten 
We willen een zeer gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod realiseren op maat van iedereen. We 

analyseren wie nog onvoldoende beweegt en hoe we deze doelgroepen meer kunnen laten bewegen.  

 

Net zoals andere verenigingen bouwen onze sportclubs mee aan een hechte - en bovendien gezonde 

- gemeenschap en verdienen ze de steun van onze gemeente. We brengen de noden en behoeften 

van de verschillende sportclubs in kaart via structureel overleg. 
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Steeds meer mensen sporten ook buiten het verband van een sportclub. Samen sporten buiten de 

sportclub ondersteunen we door vanuit de gemeente voordelige groepsverzekeringen aan te bieden 

aan sportende inwoners. Tegelijk zetten we via bijkomende infrastructuur (verlichte looppaden, 

fietsparcours, petanque, …) in op het samenbrengen van sporters. 

De investeringen in onze fiets- en wandelinfrastructuur (zie hoofdstuk ‘Veilig Herselt’) hebben 

eveneens een rol in het aanvullend beleid aangezien ze aanzetten tot meer stappen en trappen, net 

zoals toegankelijk groen (zie hieronder). 

 

Gemeenschappelijke infrastructuur en groen voor iedereen 
Onderzoek heeft bewezen dat toegankelijk groen een belangrijk element is om de vandaag minst 

actieve inwoner aan het bewegen te krijgen. We willen dat iedereen op wandelafstand kan genieten 

van toegankelijk groen. Er komt meer avontuurlijk speelgroen op de gemeentelijke speelplekken. We 

willen dorre grasvlaktes veranderen in bloemenweides. Dit is mooier, vergt minder onderhoud en 

zorgt voor meer biodiversiteit. Bij de keuze van beplanting kiezen we planten die weinig onderhoud 

vereisen en interessant zijn voor insecten, vogels, egels, ... 

 

Buurtwerking is de vinger aan de pols voor de noden en de problematieken van onze inwoners, 

zoals eenzaamheid, zorgnoden, drugs- en alcoholproblematiek, overlast, veiligheid…  

Maar buurtwerking is er ook om samen zich in te zetten om het plezanter te maken om te leven in 

onze gemeente. 

Via wijkbudgetten en in samenwerking met wijkcomités willen we meer buurtactiviteiten en op 

termijn in iedere buurt een groene plek met (kleinschalige) gemeenschappelijke infrastructuur die 

bijdraagt aan het samenbrengen van mensen, zoals enkele speeltuigen, een babbelbank, een 

gemeenschappelijke barbecue, een gemeenschappelijke moestuin, een klein sportveldje of enkele 

skate-toestellen. 

 

Cultuur voor iedereen 
Wij willen een goede mix tussen verschillende stijlen van cultuurbeleving, maar de essentie van 

culturele activiteiten ligt bij het verbinden van mensen. Als gemeente willen we aanvullend zijn op 

wat onze vele verenigingen aanbieden en tegelijk deze verenigingen ondersteunen. Een goede dialoog 

met onze verenigingen is dan ook een must. 

 

Via een digitale kalender op de website en via sociale media worden alle culturele (maar ook andere) 

activiteiten in Herselt gecommuniceerd, ruim op voorhand. 

De mogelijkheid zal nagegaan worden om één van onze kerken of een gemeente-infrastructuur een 

(bij)bestemming te geven als een modern cultureel centrum. 

 

Naast de versterking van het cultuuronderwijs en de huidige sportkampen, organiseert de gemeente 

eveneens cultuurkampen tijdens de vakantie. 

 

De Mixx heeft een prachtige bibliotheek. Deze moet een echte ontmoetingsplaats worden voor jong 

en oud, maar ook een gezellige plek om te lezen, lezingen te volgen en om samen te leren. Via 

digitalisering van de uitlening wordt de bibliotheek fulltime toegankelijk. 

Daarnaast onderzoeken wij het voorzien van digitale boekenkasten in de deeldorpen, in de eerste 

plaats voor kinderen die zelf niet alleen naar de Mixx kunnen. 

Wanneer de verplaatsing naar de bib (tijdelijk) niet meer lukt dan moet er de mogelijkheid zijn dat 

boeken aan huis worden geleverd. 

We willen een nauwe samenwerking uitwerken tussen de bib en onze scholen om zoveel mogelijk 

kinderen in contact te brengen met literatuur. 
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Erfgoed 
Onze inwoners en toeristen moeten de kans krijgen om kennis te maken met ons erfgoed. Dit 

wordt ontsloten o.a. door tentoonstellingen in de Mixx, informatieborden en door het te integreren 

in wandel- en fietsroutes. Een gemeenschap is sterker als ze een sterke gemeenschappelijke identiteit 

heeft. De heemkundige kring heeft hierin een belangrijke rol. 

We willen onze geschiedenis interessant maken voor kinderen in samenwerking met onze scholen. 

 

Onze gemeente is fier op haar historische gebouwen die een belangrijk deel uitmaken van de 

identiteit van onze inwoners. Samen met de eigenaars en alle betrokken partijen zorgen we ervoor 

dat deze in goede staat blijven en waar passend, een rol krijgen voor onze gemeenschap. 

 

 

 

 

 


