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Beste mensen van Herselt,

De coalitie van MENSEN MET MENSEN EN N-VA is nu 
een half jaar aan het werk.

Samen met onze coalitiepartner realiseerden we in een 
grote wederzijdse loyauteit al mooie dingen.

In deze brochure leggen we vooral een accent op de 
dossiers die betrekking hebben op de beleidsdomeinen 
waarop onze burgerbeweging vooral actief is: participa-
tie, sociaal beleid en openbare werken.

Ook omtrent het voor Bergom belangrijke project 
“Kasteelpark de Merode” geven we een update.

Wij zijn er voor u.

Laat ons weten op welke vlakken ons beleid volgens u 
kan worden verbeterd en bijgestuurd. 
Wij horen het graag via: info@mensen-met-mensen.be

We wensen iedereen een prettig verlof,

Beste groet namens de ganse MMM-ploeg

Onze mensen van MMM die gemeentelijke mandaten 
bekleden of zullen bekleden.

Elke Verlinden: schepen van welzijn Sociaal Huis incl. sociale 
economie, gezondheid, seniorenbeleid, voorzitter bijzonder Comité 
voor de sociale dienst van het Sociaal Huis, buurtgerichte zorg en 
vrijwilligersbeleid.

Raf Van Genechten: schepen van openbare werken en 
mobiliteit.

Milo Anthonis:  Voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-
raad, politieraadslid, bestuurder AGB De Mixx.

Kristof Van Dingenen: gemeenteraadslid, vanaf 1 
januari 2022 schepen van vrije tijd en cultuur, buitenschoolse 
kinderopvang, personeel, flankerend onderwijsbeleid en erfgoed.

Margriet Van Lommel: lid van het Bijzonder Comité 
Sociale Dienst tot eind 2021.

Jennemie Dauwen: lid van Bijzonder Comité Sociale Dienst 
vanaf januari 2022.

Karla Jennes: bestuurder in het AGB De Mixx tot eind 2021.

Cyriel Van den Heuvel: bestuurder in het AGB De Mixx 
vanaf januari 2022.
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SOCIAAL BELEID

Onze schepen Elke Verlinden is de stuwende motor van ons 
OCMW, samen met haar sterk team mag ze zeker fier zijn 
op wat ze in 6 maanden reeds realiseerde, o.a.:

· Binnen het OCMW werd vanaf het begin van deze 
bestuursperiode gekozen voor anonieme dossiers. Dit 
betekent dat de dossiers van mensen die steun vragen 
anoniem worden besproken. Dit zorgt voor een veel 
objectievere beoordeling.

· Het OCMW van Herselt had in januari een wachtlijst 
van 26 mensen voor budgetbeheer en -begeleiding. Dit is 
onaanvaardbaar : deze mensen hebben immers een acute 
nood aan ondersteuning. Vanuit het Sociaal Huis werd 
ingezet op extra personeel waardoor we met trots kunnen 
zeggen dat de wachtlijst nu reeds is weggewerkt.

· Sinds enkele maanden werkt een eerstelijns psycholoog 
op het OCMW van Herselt die de OCMW-cliënten 
ondersteunt indien nodig. We beantwoorden hiermee aan 
een jarenlange nood.

· Herselt richtte samen met Westerlo en Hulshout een 
Pamperbank op. Wie nog een stapel ongebruikte luiers 
heeft van kinderen of kleinkinderen, kan die bezorgen op 
de buitenschoolse opvang in Bergom, Ramsel, Varenwinkel, 
Blauberg en in De Mixx. Via het Huis van het Kind worden 
ze herverdeeld onder de gezinnen met een beperkt 
inkomen.

· Schepen Elke Verlinden werkte een dag mee op de dienst 
warme maaltijden. Zo kreeg ze een beeld van de werking 
van de dienst én van de mensen die een warme maaltijd 
krijgen. In het najaar gaat ze met emmer en dweil op stap 
met de poetsdienst.

· We werken aan een nieuwe dynamische ouderenadviesraad 
die het schepencollege advies moet geven. In deze 
adviesraad is iedere oudere welkom. Lidmaatschap bij een 
vereniging is dus geen vereiste. In het najaar zal er nog 
een oproep in het gemeentelijk infoblad “Herselt Leeft” 
verschijnen.

Participatie en sociaal beleid: basiswaarden in 
het beleid van MENSEN MET MENSEN

PARTICIPATIE

We organiseerden samen met onze coalitiepartner reeds 
twee participatieavonden waarop inwoners van onze 
gemeente vele goede ideeën op tafel legden. Deze zijn 
een inspiratiebron voor het verder uitstippelen van het 
gemeentelijk beleid de volgende jaren. 

Uiteraard zullen in de toekomst nog meer 
participatiemomenten worden georganiseerd.

Met de bewoners van de Varendonksesteenweg werd tijdens 
een overlegmoment samen gezocht naar een mogelijke 
oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse.

De politiemensen, de verkeersdeskundigen en onze dienst 
openbare werken gaan verder samen zitten met onze 
beleidsmensen om de mogelijkheden op te lijsten. In het 
najaar zullen de resultaten worden besproken met de 
bewoners,

EEN BELANGRIJKE NIEUWIGHEID: 
HET DIGITAAL PLATFORM “HOPLR”

In het najaar kunnen alle inwoners van onze gemeente 
aansluiten bij Hoplr.

Hoplr is een digitaal platform waarop mensen, met alle 
respect voor hun privacy, met elkaar kunnen praten.

Iedere deelgemeente krijgt zijn eigen platform en enkel 
inwoners van deze deelgemeente krijgen toegang.

Wie een gezelschapsspelletjesavond wil organiseren, wie 
groenten teveel heeft in zijn tuin, wie een babysit zoekt, 
wie niet goed te been is en iemand zoekt om de 
wintersneeuw voor zijn deur te ruimen enz.: kan via Hoplr 
zijn buren bevragen.

Het gemeentebestuur zal Hoplr gebruiken om peilingen 
te doen bij onze inwoners, maar ook om gerichte 
communicatie te verzorgen bij wegenwerken en initiatieven 
allerhande vanuit de gemeente.

De gemeente zal infosessies organiseren over de werking 
van Hoplr. In het najaar krijgt iedereen een brief in de bus 
van Hoplr met de toegangscode. In verschillende gemeenten 
uit de buurt is Hoplr een groot succes.

Let wel: Hoplr is een positief platform. Dat wil zeggen 
dat negatieve boodschappen door de Hoplr-beheerder 
onmiddellijk worden verwijderd. Hopler weert ook 
commerciële berichten.

Kortom: Hoplr wil mensen terug dichter bij elkaar brengen 
op een uitgesproken positieve manier.

Mensen Met Mensen gaat voor een warm en niet verzuurd Herselt.
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HET “ZUSTERHUIS” VAN BERGOM

Op 3 juli kocht de gemeente Herselt officieel het Zusterhuis 
in Bergom aan.

Dit Zusterhuis biedt heel wat mogelijkheden, onder meer 
een nieuwe buitenschoolse kinderopvang.

Daarnaast bekijken we samen met de verenigingen hoe we 
vanuit het Zusterhuis een buurtgerichte werking kunnen 
opstarten.

Vanuit MMM willen samen met onze coalitiepartner op 
termijn in de kern van Bergom een lokaal dienstencentrum 
uitbouwen waar onder andere onze oudere inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten, informatie kunnen verkrijgen, kunnen 
samenkomen voor een eenvoudige maaltijd.

Kortom, de ambitie van MMM om in te zetten op 
buurtgerichte zorg starten we in Bergom om deze in latere 
fases uit te dragen naar de andere deelgemeenten

OPENBARE WERKEN

Raf Van Genechten, onze schepen van openbare werken is 
een sleutelfiguur en loyale coalitiepartner bij de realisatie 
van tal van openbare werken.

Stand van zaken omtrent enkele gerealiseerde, geplande en 
toekomstige projecten in Herselt:

KRUISPUNT HERENTALSESTEENWEG-LIMBERG-
DENSTRAAT- ASBROEK.

De heraanleg van dit gevaarlijk kruispunt is afgerond, 2 
asverschuivingen en 4 fietsoversteken bieden nu een veel 
betere bescherming voor onze zwakke weggebruikers.

Momenteel loopt er ook een prijsvraag bij Fluvius om extra 
openbare verlichting te voorzien aan deze fietsoversteken.

KRUISPUNT AARSCHOTSESTEENWEG (N19)-GUST 
VANDENHEUVELSTRAAT.

Het plan voor de openbare verlichting op dit kruispunt 
is goedgekeurd en overgemaakt aan Fluvius (Eandis). Ter 
plaatse wordt ook 1 fietsoversteek voorzien.

De uitvoering van dit project ligt nog niet vast, maar is 
voorzien voor het najaar van 2020. 

AARSCHOTSESTEENWEG TUSSEN DORP EN 
KRUISPUNT MET MADESTRAAT.

De aanleg van gescheiden fietspaden(tussen Dorp Herselt 
en kruispunt Madestraat) is al lang gepland.

Het gaat hier in de eerste plaats over een project van de 
Vlaamse overheid. De Aarschotsesteenweg is immers een 
gewestweg. Maar: er is nog een lange weg te gaan. Er zijn 
subsidies voorzien vanuit het Fietsfonds.

Dit project omvat eveneens een rioleringsproject: aansluiten 
op riolering Lindenstraat en Oude Steenovenweg,

De financiering van de onteigeningen staat op het 
programma voor 2020. De rooilijn werd voorlopig 
vastgesteld.

DE BESTRIJDING VAN DE PROCESSIERUPS:

Een wetenswaardigheid : op 22 juli stond de teller op 636 
verwijderde haarden.Regelmatig moest de hoogtewerker 
worden ingezet.

MAAIEN VAN WEGBERMEN:

De gemeente heeft om en bij de 190 km gemeentewegen.

Het maaien van wegbermen is een hele klus omdat pas vanaf 
half juni mag worden begonnen met maaien.

Onze mensen van de groendienst hebben dit jaar hun 
uiterste best gedaan maar de huidige machinerie, die 
dringend aan vernieuwing toe is, liet het regelmatig afweten. 
Onze schepen Raf heeft dan ook de koe bij de horens 
gepakt : op de vorige gemeenteraad werd er beslist de 
gunningprocedure voor de aankoop van degelijk nieuw 
materiaal op te starten.
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PROJECT KASTEELPARK DE MERODE

De plannen van de Vlaamse overheid om het cultureel en 
historisch erfgoed van het kasteel en het park de Merode 
“commercieel en toeristisch-recreatief te ontwikkelen” zijn 
voor de meeste mensen ondertussen bekend.

Op de infowandelingen van 4 april waren heel wat mensen 
van Herselt én Westerlo aanwezig.

Het mag nog eens gezegd dat deze plannen niet zomaar uit 
de lucht kwamen vallen: zowel in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van 2012 als op Vlaams niveau werd hier de 
basis voor gelegd. 
Voor een uitgebreide toelichting hierover: ga onder meer 
ook naar onze website: 
www.mensen-met-mensen.be/infowandeling-
kasteelpark-de-merode/

Ondertussen heeft de Vlaamse administratie veel reacties ontvangen.

Wanneer een “scopingnota” wordt opgemaakt door de 
Vlaamse overheid ligt nog niet vast.

Deze nota omvat een milieueffectenonderzoek en een 
onderzoek naar alternatieven ten aanzien van de huidige plannen.

Wij beperken ons hier tot enkele reacties:

Er zijn bezwaren tegen de voorgestelde ontsluiting van het 
project via het kerkplein van Bergom én in dezelfde optiek 
vinden we ook bezwaren tegen de mobiliteitseffecten van 
het project. De veiligheid voor de kinderen die naar school 
gaan langs de Hoge Dreef wordt bedreigd. De draagkracht 
van de kern van Bergom wordt overschreden en heeft 
negatieve mobiliteitseffecten op grotere schaal.

Daarnaast zijn er ook bezwaren tegen het omzetten van 
natuurgebied naar een zone die commerciële ontwikkeling 
toelaat. Deze bezwaren stellen dus fundamenteel in vraag of 
het planningsproces wel kan worden verder gezet. 
Dat is ook de grondtoon van de petities die door ongeveer 
150 ondertekenaars werden onderschreven. 
Er zijn veel vragen over de effecten op de plaatselijke natuur 
en het Bergoms landschap.

Men stelt dat over het parkgedeelte ten zuiden van de 
Grote Nete moet kunnen nagedacht worden in functie 
van recreatief medegebruik, stiltegebied en andere 
maatschappelijke functies.

Mogelijke ideeën: een voor het publiek toegankelijk 
wandelpark en stiltegebied dat aansluit bij het huidige 
vallei- en bosgebied. Herbestemming van de huidige 
boswachterswoning voor bv. collectieve woonvorm voor 
mensen met niet aangeboren hersenaandoening…, 
een ecologische jeugdherberg voor mensen die actief 
recreëren in de Merode…

Van het goede te veel vinden sommige mensen. 
Er worden in het plan een hotel, vergaderzalen, wellness 
en drie restaurants voorzien: een medicinaal restaurant, 
een gastronomisch restaurant en een brasserie, op enkele 
meters van mekaar.

Sommige mensen vragen zich verder af of de voorgestelde 
beperkte toegankelijkheid van het park via een bomenpad 
wel voldoende is om van een maatschappelijke meerwaarde 
te kunnen spreken.

Men stelt ook dat het doorvoeren van de geplande 
herziening van het gebied (bebouwing van een 
verblijfscomplex en bijhorende gebouwen) totaal ingaat 
tegen de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap, 
de provincie en de gemeenten Westerlo en Herselt: 
die willen net dit hele gebied vrijwaren van drastische 
ingrepen ten aanzien van de natuur en het cultureel en 
historisch erfgoed.

MENSEN MET MENSEN blijft geloven dat de reacties en de 
suggesties van de mensen van Herselt en vooral van Bergom 
zelf, kunnen bijdragen tot een belangrijk mee sturen van de 
richting waarin dit Vlaamse project zal evolueren!
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Parochiezaal van Blauberg

Op zondag 8 september vanaf 12 uur

Inschrijven kan tot 31 augustus 2019

Zie het document op onze website om het gekozen 
menu aan te geven.

Reserveren kan ook telefonisch: 0477 52 78 70.

WELKOM OP DE BBQ VAN MMM!

MENSEN MET MENSEN is een burgerbeweging die haar 
werking moet financieren met de bijdragen van haar 
betaalde mandatarissen, haar leden én haar sympathisanten.

In tegenstelling tot de traditionele partijen krijgen wij geen 
subsidies van de overheid.

Wij organiseren daarom evenementen om onze werking te 
financieren.

Iedereen is welkom op onze BBQ en dessertbuffet!

verantwoordelijke uitgever:
MMM/p.a. Milo Anthonis, Oude baan 5 Herselt 
www.mensen-met-mensen.be 
info@mensen-met-mensen.be
Facebook mensen met mensen


