Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
Periode: 2019
STADSBESTUUR HERK-DE-STAD (0207 467 162)
Pikkeleerstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad
Algemeen directeur: Nathalie Creten
Financieel directeur: Ive Vanderlee

Overig Beleid
Beleidsdoelstelling: BD-2: Open communicatie
Er wordt een open communicatie gevoerd, gericht op de verbetering van de dienstverlening, democratisering van het beleid en
promotie van de stad.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Bij grote projecten worden burgers en adviesorganen zoveel mogelijk betrokken. Ze worden niet alleen actief geïnformeerd via
allerhande kanalen maar er worden ook inspraak- en overlegmomenten georganiseerd. Het soort van communicatiekanaal wordt
gekozen in functie van de doelgroep van het project.

Actieplan: AP-9: Professionele profilering
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Door te werken met een vaste huisstijl en huisstijlregels voor de medewerkers waakt vooral de dienst Communicatie over de
professionale visibiliteit naar de buitenwereld toe van het gemeentebestuur van Herk-de-Stad.
Actie: ACT-23: Een nieuw logo en aangepaste huisstijl
Een nieuw logo en aangepaste huisstijl moeten zorgen voor een duidelijk identiteit en draagt bij tot de imagoversterking.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Uitgevoerd in 2014. Kleine bijsturingen, onder meer sjablonen.
Actieplan: AP-10: Inspraak en participatie
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De twee belangrijkste initiatieven zijn de inspraak bij de opmaak van het meerjarenplan via een bevolkingsbevraging en twee
inspraakavonden en de aanpassing van de afsprakennota met de adviesraden goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019
Actie: ACT-24: Invoer inspraakmomenten bij grote projecten
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Er werd inspraak voorzien bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan via een bevolkingsbevraging en twee
info/inspraakmomenten (op 4 en 18 september). De resultaten hiervan werden teruggekoppeld via het gemeentelijk infoblad. Het
werkingskader en de afsprakennota met de adviesraden werden aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni
2019.
Actie: ACT-25: Procedures uitwerken voor een adequate opvolging van de briefwisseling,meldingen en klachten.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
STADSBESTUUR HERK-DE-STAD

2019
12/08/2020 12:27

1 / 40

Digitaal postregistratiesysteem voor inkomende en uitgaande post is volledig ingeburgerd. De drempel voor meldingen is zeer laag
gehouden door een instroom mogelijk te maken via alle kanalen (digitaal en fysiek).
Actie: ACT-26: Een duidelijke afsprakennota zorgt voor een vlotte wisselwerking tussen beleid en adviesraden
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
De aanpassing van de afsprakennota met de adviesraden werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019.
Actieplan: AP-11: Een goede mix van informatiekanalen
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het gemeentebestuur zet in op zowel print als digitale communicatie. Alleen op deze manier kan je zoveel mogelijk inwoners
bereiken. Er is een hele waaier aan communicatiekanalen beschikbaar: infoblad, affiches en flyers, website, nieuwsbrief, facebook
en twitter, informatiezuilen,..
Actie: ACT-27: Actualisatie communicatieplan
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Er is een volledig nieuw communicatieplan uitgeschreven. Dit moet nog goedgekeurd worden.
Actie: ACT-28: Installatie van een nieuwe gemeentelijke website
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Uitgevoerd in 2014. Website wordt continu bijgestuurd. In 2019 werd er gestart met de actualisatie van de website. Uitvoering voor
2020.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Ontwikkelingssamenwerking en wereldsolidariteit op de kaart zetten in Herkde-Stad
Herk-de-Stad heeft de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om het lokale draagvlak rond ontwikkelingssamenwerking
te verhogen. Belangrijkste actie daarbij was het tweejaarlijkse wereldfeest. Bij de editie in 2008 werd het concept sterk bijgestuurd.
In de edities van 2010 en 2012 werd telkens verder gebouwd; werd het concept verfijnd. Bij goed weer zijn er toch zo’n 1000 à 1500
bezoekers. Het Wereldfeest bestaat uit drie grote onderdelen ; een Zuiderse markt die bestaat uit een mix van info- &
verkoopstanden (het aantal standen is steeds gegroeid); animatie in de vorm van optredens, straattheater en workshops (waarbij
vooral gemikt wordt op families); onder het motto “Culinair = solidair” kunnen bezoekers kennis maken met hapjes uit de
wereldkeuken. Uiteraard wordt hier veelvuldig met fairtradeproducten gewerkt. Ook het aantal eetstandjes is de laatste jaren
gegroeid. Op twee uitzonderingen na gaat het om organisaties die zelf een project in het Zuiden ondersteunen. Dus geen
commerciële eetstanden.
Binnen het vernieuwde evenementenbeleid (het aantal grotere evenementen wordt verminderd om tot een efficiëntere organisatie
te komen) blijft dit concept behouden. De vaste locatie van de markt wordt verlaten voor een jaarlijks wisselende locatie op een
leuke, originele plaats in de gemeente. De Zuiderse markt en “Culinair = solidair” blijven behouden. Vanuit de insteek
duurzaamheid zal de markt worden uitgebreid naar producenten van lokale streekproducten. Vanuit de samenwerking met CSA
hoeve Het Blokhuis hebben we geleerd dat een andere duurzame landbouw hier, ook de boeren in het Zuiden ten goede komt.
Fairtrade producten en streekproducten kunnen mekaar met andere woorden versterken.
In 2013 hebben we ook aanzienlijke inspanningen geleverd om een nieuwe dynamiek te geven aan onze titel van
Fairtradegemeente. Ondanks het feit dat hiervoor geen financiële middelen beschikbaar waren, zijn we daar toch in geslaagd.
Dankzij het enthousiasme van de leden van GeWOS (de lokale adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking) en de vrijwilligers van
de Wereldwinkel. We hebben de ambitie om – zie eerste actie – in te zetten op de nieuwe “Vijf sterren” campagne van
Fairtradegemeenten. Concreet leidde dit tot de levering van de Fairtradeborden aan de scholen.
Uit de evaluatie is gebleken dat we meer aandacht moeten besteden aan onze communicatie. Hierop willen we de volgende jaren
dan ook actief inzetten. Via het gemeentelijk infoblad, een nieuwe gemeentelijke website, gemeentelijke nieuwsbrief,…. zijn er
zeker mogelijkheden om de bevolking doeltreffender te informeren.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering
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Evaluatie:
Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan is (H)Eerlijk Herk niet langer weerhouden als evenement. Er wordt voor gekozen om
internationale solidariteit en fairtrade op een leuke manier in de kijker te plaatsen bij zoveel mogelijk gemeentelijke evenementen.
Al de bestaande acties zijn ook weerhouden in het nieuwe gemeentelijke meerjarenplan 2020-2025. Het stadsbestuur wenst
daarmee haar bestaande engagement te behouden.

Actieplan: AP-12: Eerlijke handel is een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid
Het stadsbestuur wenst zelf op een duurzame en eerlijke manier te consumeren. We kunnen de inwoners
doeltreffender sensibiliseren door als lokale overheid ook zelf het goede voorbeeld te geven.
Volgens de internationale definitie van Fairtrade verwijst de term “eerlijk” op de eerste plaats naar de sociale dimensie
van duurzaamheid. Met name betere handelsvoorwaarden en menselijke arbeidsomstandigheden en verloning voor
producenten en werknemers (voornamelijk) in het Zuiden. Een eerlijk aankoopbeleid staat dus borg voor de aankoop
van producten die met respect voor menselijke waardigheid en in degelijke arbeids-omstandigheden worden gemaakt
en verhandeld.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het gemeentebestuur blijft haar voorbeeldfunctie ter harte nemen door zich voor 100% te blijven inzetten via de hieronder
beschreven acties. Het beleid kan hierbij rekenen op de enthousiaste steun van de wereldraad en de lokale ngo’s uit Herk-de-Stad.
Actie: ACT-29: Uitbreiding Fair Trade beleid tot 5 sterren FT-gemeente
De gemeente bouwt in nauw overleg met GeWOS en diverse andere partners uit het lokale middenveld haar Fair Trade beleid
verder uit tot het niveau van een 5 sterren FT-gemeente. O.a. door deel te nemen aan nationale acties. In 2013 zijn we er in
geslaagd een nieuwe dynamiek in het lokale Fairtradeverhaal te steken. We willen op dit elan verder gaan en gaan voor de titel van
“vijf sterren gemeente”.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd samengevoegd met actie 36.
Actie: ACT-30: De aankoop van werkkledij gebeurt volgens de principes van de Schone Kleren campagne
Een duurzaam productgebruik binnen de gemeente betekent dat we zowel wat ons aankoopbeleid als met onze
werkingsprocedures rekening houden met sociaal, economisch en milieuverantwoord gebruik van producten. Gemeente en OCMW
hebben hierin niet alleen een voorbeeldfunctie naar personeel, inwoners en partnerorganisaties. Een dergelijk beleid levert ook iets
op! Overheidsaankopen, die voor een belangrijk deel worden “ingevuld” door lokale besturen, dragen immers fors bij tot het BBP
van de landen in het Noorden. En leveren op die manier een rechtstreekse bijdrage tot een duurzamere samenleving en een
vermindering van de CO2-uitstoot.
Het gaat hier om een volledig nieuwe actie. Vanaf 2014 wordt in aanbestedingen voor aankoop van werkkledij voorzien dat ze
moeten voldoen aan de principes van Schone Kleren.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Dit criterium werd inmiddels opgenomen in het bestek voor de aankoop van nieuwe werkkledij van het personeel van de
technische dienst – uitvoering.
Actie: ACT-31: Aankoopbeleid en vorming personeel ifv fairtradeaankoopbeleid
Het in kaart brengen van het gemeentelijk aankoopbeleid en aanbieden van vorming aan stadspersoneel i.f.v. een verdere uitbouw
van een fairtradeaankoopbeleid. Verschillende gemeentelijke diensten gebruiken fairtradeproducten. Dit is in het verleden zeer
fragmentarisch gegroeid. Door een overzicht te krijgen van welke dienst wat gebruikt, willen we het gebruik van Fairtradeproducten
beter structureel verankeren. Ten tweede willen we dit verbruik de volgende jaren vermeerderen. Er zijn ongetwijfeld nog
opportuniteiten.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
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Het aankoopbeleid (van alle gemeentelijke diensten) is in kaart gebracht. Op alle diensten wordt FT koffie gebruikt. Daarnaast is er
een beperkte afname van wijn en fruitsap in De Markthallen en dienstencentrum De Cirkel.
AP-12: Eerlijke handel is een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid
Exploitatie
Uitbreiding Fair Trade beleid tot 5 sterren FT-gemeente

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
0,00
0,00
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Actieplan: AP-13: We versterken het draagvlak voor internationale samenwerking in de eigen gemeente
Het stadsbestuur werkt hiervoor in eerste instantie samen met de Wereldraad en de lokale afdelingen van ngo’s als
Plan, Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11. Het stadsbestuur zet hiervoor een mix aan middelen in zoals blijkt uit
onderstaande acties.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De opvolging van ontwikkelingssamenwerking en fairtrade (inclusief de opvolging van de werking van de lokale adviesraad) behoort
tot het takenpakket van het afdelingshoofd Vrije Tijd.
Evenementen en activiteiten worden actief ondersteund door personeelsleden van verschillende vrijetijdsdiensten en de
technische dienst.
Actie: ACT-32: Erkende lokale ngo-verenigingen worden ondersteund in hun Noord- & Zuidwerking
Via een eenvoudig subsidiereglement kunnen de erkende ngo-verenigingen blijven rekenen op een financiële ondersteuning. Bij de
herwerking in 2013 is een aanpassing gebeurd t.v.v. de lokale Wereldwinkel, die als enige organisatie een aantal vaste jaarlijkse
kosten heeft.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Het jaarlijkse subsidiebedrag van 11.156 EUR werd volledig verdeeld. Schepencollege van 2 december 2019.
Actie: ACT-33: Het Noord-Zuidbeleid komt aan bod in minstens één van drie grote jaarlijkse gemeent. evenementen
Het Noord-Zuidbeleid komt uitdrukkelijk aan bod in minstens één van drie grote jaarlijkse gemeentelijke evenementen. Zie
commentaar rechtstreeks onder beleidsdoelstelling 3. Het concept van het (tot op heden) tweejaarlijkse Wereldfeest wordt
behouden, maar geïntegreerd in een nieuw jaarlijks gemeentelijk evenement. Jaarlijks zal er dus ruim aandacht besteed worden
aan de Noord-Zuid problematiek.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
(H)Eerlijk Herk is niet langer weerhouden als apart evenement. Internationale solidariteit en faire trade worden opgenomen in
andere gemeentelijke evenementen.
Actie: ACT-34: Studenten kunnen voor een werkstage in een ontwikkelingsland rekenen op een subsidie
Het gaat hier om een bestaand reglement waarbij studenten die een korte of lange werkstage (georganiseerd door hun
onderwijsinstelling) in een ontwikkelingsland maken, kunnen rekenen op een subsidie. Deze regeling blijft behouden.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Bram Janssens ontving een subsidie van 211,25 EUR voor een werkstage in Ecuador in het kader van zijn opleiding tot
interieurarchitect aan de U Hasselt. (college 29 april 2019) Romi Verhaeghe ontving een subsidie van 422,5 EUR voor een werkstage
in Peru in het kader van haar opleiding klinische psychologie aan de KU Leuven (college 24 juni 2019).
Actie: ACT-35: De gemeente verleent financiële ondersteuning voor noodhulp binnen het beschikbare krediet
Er wordt vanaf 2014 voortaan een jaarlijks krediet van 2.000 EUR voorzien voor noodhulp. Op advies van de werkgroep
ontwikkelingssamenwerking zal dit door het college worden uitgekeerd. Tot op heden was er geen dergelijk krediet in de begroting
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
STADSBESTUUR HERK-DE-STAD

2019
12/08/2020 12:27

4 / 40

voorzien.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Er werd 1000 EUR noodhulp toegekend aan Mozambique (college 20 mei 2019)
Actie: ACT-36: IJveren naar een breed geïntegreerd Noord Zuidbeleid in Herk de Stad
IJveren naar een breed geïntegreerd Noord Zuidbeleid in Herk de Stad, i.s.m. GeWOS, gemeentelijke diensten en andere partners. :
Tot op heden was de belangrijkste actie om de ontwikkelingssamenwerking in de kijker te plaatsen het tweejaarlijkse wereldfeest
en enkele kleinere acties (zoals bijvoorbeeld de sponsorloop t.v.v. 11.11.11.) en/of specifieke jaarlijkse acties (bv. soepactie).
Voortaan willen we op een meer systematische en structurele manier ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht brengen.
Door ondermeer in te zetten op een verbeterde communicatie. Uit evaluaties is immers gebleken dat die communicatie voor
verbetering vatbaar is.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
De Wereldraad probeert in haar acties en communicatie steeds aandacht te hebben voor de drie basiscomponenten van haar
werking : Noord-Zuid, fairtrade en duurzaamheid.
Actie 36-1: Op zondag 22 september organiseerde de Wereldraad i.s.m. de Wereldwinkel, de Bib en De Markthallen het concert
"Ode aan de Wereld" in de kerk van Schulen. De koren Kantikune en Rise Up namen het vocale gedeelde voor hun rekening,
Herman Durwael en Anja Luyten zorgden voor de woordkunst. Een 60-tal aanwezigen kenden een aangename voormiddag.
Actie 36-2: De jaarlijkse 11.11.11.sponsorloop rond het Schulensmeer kan rekenen op de logistieke en promotionele ondersteuning
van het gemeentebestuur. Het slechte weer speelde de 26ste editie helaas parten. Slechts een 40-tal lopers namen deel. De
rechtstreeks opbrengst bedroeg 367 EUR. Dankzij de viervoudigen door de hogere overheid bedroeg het eindbedrag toch 1.468
EUR.
Actie 36-3: Vanaf dit jaar voorzien we om duurzaamheidsredenen niet langer in een gedrukte deur-aan-deur flyer voor de
Planbrunch en de cadeaudagen van de Wereldwinkel. Beide activiteiten worden in de kijker geplaatst in het gemeentelijk infoblad,
de nieuwsbrief en de website.
Actie 36-4: Als fairtrade eindejaarsgeschenk ontvingen alle gemeente- en OCMWpersoneelsleden en mandatarissen een zakje (h)
eerlijke chocolaadjes.
Actie: ACT-37: De stad ondersteunt GEWOS in haar werking
De stad ondersteunt GEWOS in haar werking en sensibiliseringsopdracht administratief, financieel en logistiek.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
GeWOS werd in de loop van 2014 omgedoopt tot Wereldraad. Deze nieuwe naam (en nieuw logo) dekken beter de bredere werking
van deze gemeentelijke adviesraad. De gemeenteraad keurde op 9 februari 2015 een nieuwe afsprakennota met alle erkende
adviesraden goed. De wereldraad wordt ambtelijk ondersteund en kan bij activiteiten rekenen op hand- & spandiensten van de
gemeentelijke diensten. Sinds de invoering van BBC zijn alle kredieten rond alles wat te maken heeft met Noord-Zuidbeleid en
Fairtradebeleid ingeschreven in de BBC.
Actie: ACT-38: Loonkost ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking
De opvolging van ontwikkelingssamenwerking en fairtrade (inclusief de opvolging van de werking van de lokale adviesraad) behoort
tot het takenpakket van het afdelingshoofd Vrije Tijd.
Evenementen en activiteiten worden actief ondersteund door personeelsleden van verschillende vrijetijdsdiensten en de
technische dienst.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Gezien de sectorale subsidies voor ontwikkelingssamenwerking in 2016 zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds, wordt de
tijdsbesteding van het afdelingshoofd sindsdien niet meer geregistreerd.
Actie: ACT-39: Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
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De sectorale subsidies voor ontwikkelingssamenwerking zijn vanaf 2016 overgeheveld naar het Gemeentefonds.
Actie: ACT-175: Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de lokale afdeling van Plan-Belgium
Ondersteuning van de werking van de lokale afdeling van Plan ifv het vergroten van het draagvlak en het sensibiliseren rond de
algemene problematiek van kinderen in het Zuiden.
De werking richt zich specifiek naar de Herkse scholen.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Ook in 2019 kon de lokale afdeling van Plan rekenen op een subsidie van 1.200 EUR voor haar werking.
AP-13: We versterken het draagvlak voor internationale samenwerking in de eigen gemeente
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
IJveren naar een breed geïntegreerd Noord Zuidbeleid in
Uitgaven
Ontvangsten
Herk de Stad
Saldo
De gemeente verleent financiële ondersteuning voor
Uitgaven
Saldo
noodhulp binnen het beschikbare krediet
De stad ondersteunt GEWOS in haar werking
Uitgaven
Saldo
Erkende lokale ngo-verenigingen worden ondersteund in hun Uitgaven
Saldo
Noord- & Zuidwerking
Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de lokale
Uitgaven
Saldo
afdeling van Plan-Belgium
Loonkost ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking
Ontvangsten
Saldo
Studenten kunnen voor een werkstage in een
Uitgaven
Saldo
ontwikkelingsland rekenen op een subsidie

Jaarrekening
26.225,18
311,35
-25.913,83
1.802,11
295,00
-1.507,11
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
11.156,00
-11.156,00
1.200,00
-1.200,00
10.433,32
16,35
-10.416,97
0,00
0,00
633,75
-633,75

Eindbudget
Initieel budget
29.654,17
19.001,00
0,00
0,00
-29.654,17
-19.001,00
3.800,00
3.800,00
0,00
0,00
-3.800,00
-3.800,00
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.156,00
11.156,00
-11.156,00
-11.156,00
1.200,00
1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
10.653,17
0,00
0,00
0,00
-10.653,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845,00
845,00
-845,00
-845,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: Recht van elk kind op onderwijs. Vorming volwassenen ifv levenslang leren.
Het bestuur onderschrijft het recht van elk kind op onderwijs. De vorming van volwassenen is op haar beurt belangrijk in functie
van levenslang leren.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het bestuur onderschrijft het recht van elk kind op onderwijs. De vorming van volwassenen is op haar beurt belangrijk in functie
van levenslang leren.

Actieplan: AP-15: Scholen
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-41: We houden de vinger aan de pols door regelmatig contact en overleg.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het overleg en contact met de scholen verloopt overwegend op dienstniveau. Verschillende diensten werken immers zowel
structureel als projectmatig samen met zowel lagere als middelbare scholen
Actie: ACT-44: Scholen betrekken bij de uitwerking van het gemeentelijk aanbod
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Betrekken bij de uitwerking van het gemeentelijk aanbod in de domeinen jeugd, cultuur, bibliotheek, sport, verkeersveiligheid en
mobiliteit.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het aanbod van de vrijetijdsdiensten naar de scholen wordt in onderling overleg samengesteld. Daarnaast wordt er op
projectmatige basis samengewerkt, waarbij de “vraag” zowel vanuit de diensten als vanuit de scho(o)l(en) kan komen.
Zo kwam er de vraag vanuit de lagere school van Sint-Martinus om Technopolis on Tour naar Herk-de-Stad te halen. Dat hebben we
verwezenlijkt en alle Herkse scholen hebben hieraan deelgenomen van kleuters tot en met 6de leerjaar (6 voorstellingen). Dit was
een succes. Ook met de middelbare scholen is er regelmatig overleg om rekening te houden met hun voorkeuren i.v.m. de
schoolvoorstellingen.
In 2019 hebben we ook nog een project van de Sint-Martinusscholen financieel ondersteund (2.000 EUR)
Actieplan: AP-16: Vorming
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-46: Regelmatig overleg met de organiserende instanties.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
De uitgave van de jaarlijkse vormingsbrochure is stopgezet in 2018. De organisatoren beschikken over voldoende andere kanalen
om hun aanbod kenbaar te maken.
Actie: ACT-47: Mee aansturen van het vormingsaanbod, invulling witte vlekken.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het merendeel van het gemeentelijke vormingsaanbod wordt georganiseerd door de vrijetijdsdiensten. In de mate van het
mogelijke houdt iedere dienst rekening met het aanbod uit de eigen sector. Het aanbod wordt minstens afgestemd met het
bestaande aanbod of gezamenlijk met één of meerdere partners (vaak clubs en verenigingen) georganiseerd.
Actie: ACT-48: Afstemmen van eigen vormingsinitiatieven op aanbod van vormingsinstell.[geen dubbele programmatie].
Afstemmen van de eigen vormingsinitiatieven op het aanbod van de vormingsinstellingen [geen dubbele programmatie].
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het merendeel van het gemeentelijke vormingsaanbod wordt georganiseerd door de vrijetijdsdiensten. In de mate van het
mogelijke houdt iedere dienst rekening met het aanbod uit de eigen sector. Het aanbod wordt minstens afgestemd met het
bestaande aanbod of gezamenlijk met één of meerdere partners (vaak clubs en verenigingen) georganiseerd.
De Markthallen en De Cirkel werken voor hun aanbod structureel samen met Vormingplus Limburg (dat een coördinerende en
spreidende rol heeft inzake vorming voor de hele provincie).
Actie: ACT-49: Ondersteuning in profilering en werking.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Zie commentaren bij acties 46 tot 48. Vooral door de samenwerkingen krijgen vormingsorganisaties en anderen de mogelijkheid om
hun werking beter bekend te maken en beter structureel uit te bouwen.
Actieplan: AP-17: Academie beeld & podium
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-51: Actief engagement in het bestuur van het intergemeentelijk samenwerkingsproject.
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
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De nieuwe intergemeentelijke overeenkomst voor de Academie Haspengouw werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 9
september 2019.
Actie: ACT-52: Zorgen voor een duurzame huisvesting.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
In 2019 bleef Academie Haspengouw gehuisvest op de bestaande locatie. Er werd wel een akkoord bereikt met de directie van de
basis- en tienerschool Herkx om de lessen van het volgend schooljaar 2020-2021 te laten doorgaan in hun lokalen. Er wordt
hiervoor een huurovereenkomst opgesteld die in de loop van het voorjaar 2020 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Beleidsdoelstelling: BD-7: Herk-de-Stad op de kaart zetten via een sterk toeristisch aanbod en
evenementen
Herk-de-Stad is een bruisende gemeenschap waar heel wat activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Dit
evenementenbeleid wordt vernieuwd en op een meer efficiënte manier georganiseerd. Het bestuur wil ook onderzoeken op welke
manier dit evenementenbeleid kan bijdragen tot een betere en grotere toeristische uitstraling. Tegelijk kan deze betere afstemming
ook leiden tot een sterker vrijetijdsbeleid en een betere service naar de burger en bezoeker.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De vrijetijdsdiensten stellen hun aanbod meer en meer op elkaar af. De onderlinge samenwerking groeit. Het vakantie-aanbod voor
kinderen en jongeren en de Buitenspeeldag zijn hiervan goede voorbeelden.
De VVV vzw (toeristische dienst) blijft het enige buitenbeentje.

Actieplan: AP-23: Ontwikkeling van het toeristisch product ‘Herk de Stad’ met een eigen identiteit
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-61: Onderzoek naar de realisatie van een betere synergie van toeristisch aanbod.
Onderzoek naar de realisatie van een betere synergie van het toeristisch aanbod op intergemeentelijk en regionaal niveau, bij
voorkeur samen met Halen en Lummen [OSM].
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
Er werd met Lummen, Halen, OSM Schulensmeer en Natuurpunt een concept uitgewerkt voor een nieuw tweejaarlijks evenement
"Beleef Schulensmeer". Doordat nog niet iedere partner het nodige krediet heeft voorzien, staat de uitvoering voorlopig on hold.
Actie: ACT-62: Meerwaarde genereren door de integratie van de VVV binnen de andere vrijetijdsdiensten.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Er zijn in 2019 geen nieuwe gesprekken gevoerd met de VVV. Met Lummen, Halen en OSM Schulensmeer is overeengekomen in de
loop van de volgende jaren de mogelijkheden te bekijken om een gezamenlijke fietsroute te ontwikkelen en om een nieuwe
gemeenschappelijke toeristische brochure uit te geven.
Actieplan: AP-24: Een dynamisch en synergetisch evenementenbeleid
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-63: Oprichting van een cel “evenementen” voor de organisatie van alle gemeentelijke evenementen
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Er is nog steeds gestructureerd overleg tussen de verschillende diensten die evenementen organiseren. Het bestuur wenst,
conform het nieuwe meerjarenplan 2020-2025, vanaf 2020 meer inzetten op kleinschalige evenementen in het park en andere
leuke locaties. Enkel Sint-Maarten blijft als groot evenement bestaan.
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Actieplan: AP-25: Tijdens Herkse evenementen ontmoeten inwoners elkaar op leuke locaties
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Actie: ACT-64: Hapje-Trapje : Herk ontdekken met (h)eerlijke zuiderse hapjes
Onder Hapje-Trapje (werktitel) brengen we de sterke elementen van drie bestaande evenementen (Dag van het Park, Smikkeltocht
en Wereldfeest) samen. Deze krachtenbundeling moet zorgen voor een grotere efficiëntie, maar vooral voor een evenement met
een grotere uitstraling waarbij een aantal troeven van Herk-de-Stad worden uitgespeeld. Het evenement zal sowieso sterk focussen
op de Noord-Zuidproblematiek waarbij “duurzaamheid” de centrale insteek zal zijn. In een ontspannen en gezellige sfeer worden
bezoekers geïnformeerd en gesensibiliseerd rond de moeilijke levensomstandigheden in het Zuiden. We proberen op deze manier
het lokale draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid te verhogen.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
(H)Eerlijk Herk heeft geen vervolg gekend in 2019. Wel werd ons picknickconcert op de laatste zondag van de grote vakantie (1
september 2019) omgetoverd tot een leuk familiefestival met tal van muzikale acts, theater en tal van andere animatie. Het was
een mooie dag met heel veel volk in het park.
Actie: ACT-66: Sint-Maarten : levendig feest voor een oude patroonheilige
Het Sint-Maartenfeest is onlosmakelijk met onze gemeente verbonden. De komende jaren steken we opnieuw wat meer energie in
de organisatie. Vanuit het thema “vuur” willen we het feest verrijken met bijvoorbeeld verrassende vuuracts en/of straattheater,…
Daarnaast blijven verenigingen de kans krijgen om een hapje-tapje te verzorgen. Het feest richt zich op alle Herkenaren met een
bijzondere aandacht voor kinderen.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Het Sint-Maartenfeest heeft klassiek plaats op de avond van 11 november. ‘s Avonds was er de traditionele kinderstoet
gecombineerd met de steltenlopers van Merchtem en danseressen met (licht)hoepels. Verder was er randanimatie met o.a. vuuract
en zorgden jeugdverenigingen voor iets lekkers. Het eten was allemaal uitverkocht op het einde van de avond. Tenslotte was er het
jaarlijkse vuurwerk met afsluitend live muziek van The Milkmen. Met zo’n 1.000 bezoekers hadden we minder volk dan andere
jaren. Het weer was overdag ook heel erg slecht (heel veel regen). Op die manier hebben mensen niet zo snel zin om ’s avonds nog
buiten te komen. Op het traditioneel vuurwerk is er protest geweest. Silent vuurwerk is nochtans onderzocht geweest, maar niet
haalbaar helaas op de markt.
Actie: ACT-173: cirkapen= een tweejaarlijks festival voor jong & oud
Cirkapen wordt een nieuw tweejaarlijks evenement waarbij telkens rond een thema uit de circuswereld wordt gewerkt. Het
evenement richt zich in eerste instanties tot kinderen (5-12jaar) en families. Het programma bestaat uit een mix van professionele
acts en voorstellingen/activiteiten die worden ingevuld in een brede samenwerking met lokale verenigingen, clubs,
amateurkunstenaars, e.a.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Zaterdag 4 mei zijn de Prieeltjesfeesten (thema piraten) dan toch kunnen doorgaan. Het weer was helaas nog niet ideaal (buien),
maar we mochten toch ca 400 bezoekers verwelkomen.
Actie: ACT-183: De sportdienst organiseert ism de sportraad een tweejaarlijkse sportbeurs
In de jaren dat er geen editie van Cirkapen is, organiseert de sportdienst in samenwerking met de sportraad een sportbeurs waarbij
de lokale clubs de mogelijkheid krijgen om hun werking in de kijker te plaatsen. Tegelijk is de beurs een algemene promotie om
zoveel mogelijk inwoners aan te zetten tot sporten via bijvoorbeeld “start to…”-aanbod.
Uitvoeringstrend:

Volgens plan

Evaluatie:
Tweejaarlijks initiatief. De vorige editie vond plaats op 14 september 2018, in 2019 geen activiteit.
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AP-25: Tijdens Herkse evenementen ontmoeten inwoners elkaar op leuke locaties
Exploitatie

Hapje-Trapje : Herk ontdekken met (h)eerlijke zuiderse
hapjes
Sint-Maarten : levendig feest voor een oude patroonheilige
cirkapen= een tweejaarlijks festival voor jong & oud

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
11.567,47
0,00
-11.567,47
0,00
0,00
0,00
11.567,47
-11.567,47
0,00
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
13.000,00
23.000,00
0,00
200,00
-13.000,00
-22.800,00
0,00
10.000,00
0,00
200,00
0,00
-9.800,00
13.000,00
13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Beleidsdoelstelling: BD-8: Kans tot sporten voor alle Herkenaren via clubs: aanbod en ondersteuning
sporters
Het stadsbestuur plaatst zeer bewust de ontmoetingsfunctie centraal in haar vrijetijdsbeleid. Een dynamisch vrijetijdsbeleid zorgt
voor samenhang, brengt mensen bij elkaar en ontwikkelt gemeenschapszin. Een stad (of buurt) is maar een goede plek om te
wonen en te leven, als de bewoners elkaar regelmatig ontmoeten, liefst in een aangename sfeer. Met vrienden of familie naar een
concert; met vriendinnen een cursus volgen; met een groep leeftijdsgenoten op uitstap; met de klas naar de bib; met het gezin naar
een lokaal evenement; samen sporten,…. Wij zijn ervan overtuigd dat al deze dingen zowel een positieve invloed hebben op de
persoonlijke levenssfeer van iedere deelnemer als op de totale (dorps-)samenleving.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het bestuur blijft volledig achter de uitgetekende visie staan. Het verenigings- en buurtleven blijft het in Herk, mede door een ruime
ondersteuning vanuit de stad, ook goed doen. Het gemeentelijk aanbod en het aanbod van clubs en verenigingen vult mekaar
uitstekend aan. Alles samen is er een ruim en gevarieerd aanbod voor jong en oud.

Actieplan: AP-26: Herk-de-stad ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen en jeugdsport
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Herk blijft inzetten op een ruime ondersteuning van de lokale sportclubs via een mix van middelen : werkingssubsidies,
investeringssubsidies, gemeenschappelijk sportaanbod, logistieke en promotionele ondersteuning, subsidies voor het onderhoud
van terreinen …
Actie: ACT-67: Financiële ondersteuning sportverenigingen via subsisiereglement
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Schepencollege van 9 december 2019 : toekenning subsidies volgens actie 67 voor een bedrag van 18.048 EUR en voor actie 69 een
bedrag van 10.350 EUR.
Actie: ACT-68: Sportdienst organiseert bijscholingen ten einde de structurele werking van de clubs te verbeteren
Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Evaluatie:
Er is een voldoend groot en divers vormingsaanbod binnen de verschillende sportfederaties. Er is dan ook geen behoefte vanuit de
clubs naar bijkomende vorming georganiseerd door de gemeente.
Actie: ACT-69: Ontplooiing jeugdwerking en kwaliteitsverbetering van sporttechn.kader
Erkende sportverenigingen die een jeugdwerking ontplooien en die een kwaliteitsverbetering van het sporttechnisch kader (JSB &
JSC) beogen, komen in aanmerking voor subsidies op basis van het reglement impulssubsidies
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Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Deze actie werd in het verleden fout geëvalueerd en aanzien voor een andere actie. Actie 69 gaat over de impulssubsidies. Met
deze subsidies wordt er gestuurd op het kwaltiteitsvol sporttechnische kader van de club. Vermits het om een ééngemaakt
reglement gaat, wordt deze actie mee geëvalueerd bij actie 67.
Actie: ACT-70: De sportdienst organiseert bijscholingen voor JSC
De sportdienst organiseert bijscholingen voor JSC teneinde het jeugdbeleid in de Herkse clubs beter te structureren.
Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Evaluatie:
Er is een voldoende groot en divers vormingsaanbod binnen de verschillende sportfederaties. Er is dan ook geen behoefte vanuit de
clubs naar bijkomende vorming voor hun JSC. De laatste bijscholing ging door in 2016.
Actie: ACT-71: Sportdienst neemt initiatieven om de samenwerking tussen clubs te stimuleren en te bevorderen.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Overlegvergaderingen met clubs die dezelfde sporttak beoefenen. Sportdienst, beleid en sportraad zijn aanwezig. Op deze manier
wordt beleid en advies betrokken bij de werking van de clubs. Clubs kunnen gezamenlijke problemen bespreken met elkaar en met
het beleid zodanig dat er uitwisseling kan gebeuren.
Tijdens de AV wordt aan de clubs de mogelijkheid geboden om zich bij te scholen in bepaalde thema's. In november werd er een
toelichting gegeven over het verenigingenwerk of maw "de bijkluswet" die ook haar toepassing vindt in het verenigingsleven.
Actie: ACT-184: De sportraad kan rekenen op een actieve ondersteuning vanuit het stadsbestuur
Net als alle andere adviesraden kan de sportraad rekenen op een ambtelijke ondersteuning (via een medewerkster van de
sportdienst) , op logistieke & promotionele ondersteuning bij activiteiten en op een financiële tegemoetkoming voor de reguliere
werkingskosten.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Net als alle andere adviesraden kan de sportraad rekenen op een ambtelijke ondersteung (via een medewerkster van de
sportdienst), op logistieke en promotionele ondersteuning bij activiteiten en op een financiële tegemoetkoming voor de reguliere
werkingskosten.
AP-26: Herk-de-stad ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen en jeugdsport
Exploitatie
De sportdienst organiseert bijscholingen voor JSC
De sportraad kan rekenen op een actieve ondersteuning
vanuit het stadsbestuur
Financiële ondersteuning sportverenigingen via
subsisiereglement
Ontplooiing jeugdwerking en kwaliteitsverbetering van
sporttechn.kader
Sportdienst organiseert bijscholingen ten einde de
structurele werking van de clubs te verbeteren

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
28.648,00
-28.648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.048,00
-18.048,00
10.350,00
-10.350,00
250,00
-250,00

Eindbudget
Initieel budget
28.698,00
29.698,00
-28.698,00
-29.698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
18.048,00
18.048,00
-18.048,00
-18.048,00
10.350,00
10.350,00
-10.350,00
-10.350,00
300,00
300,00
-300,00
-300,00

Actieplan: AP-27: Sportdienst : zoveel mogelijk inwoners stimuleren om op een structurele manier blijvend te sporten
Sportdienst : zoveel mogelijk inwoners stimuleren om op een structurele manier blijvend aan sport doen d.m.v. een
laagdrempelig gevarieerd aanbod gericht op de individuele inwoner :
Uitvoeringstrend:

In uitvoering
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Evaluatie:
De dienst Sport biedt in nauwe samenwerking met verschillende clubs jaarlijks een brede waaier aan sportactiviteiten aan. Er is een
aanbod voor het brede publiek, maar daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan kinderen & jongeren en aan G-sport.
Actie: ACT-72: Sportdienst promoot op actieve manier minder of niet beoefende sporttakken
Sportdienst promoot via ondermeer een systeem van "start to…" op een actieve manier minder of niet beoefende sporttakken
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Actie stopgezet in 2015. Samen met acties 73-74-75 en 76 samengevoegd in één nieuwe actie 186.
Actie: ACT-73: De sportdienst organiseert fietsactiviteiten voor verschillende doelgroepen
De sportdienst organiseert fietsactiviteiten voor verschillende doelgroepen : senioren, vrouwen, MTB-ers, wielertoeristen,
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Actie stopgezet in 2015. Samen met acties 72-74-75-76 samengevoegd in één nieuwe actie 186.
Actie: ACT-74: Aanbod sport overdag voor senioren
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Actie stopgezet in 2015. Samen met acties 72-73-75-76 samengevoegd in één nieuwe actie 186.
Actie: ACT-75: Herker Corrida ( recreatieve stratenloop voor alle leeftijden)
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Actie stopgezet in 2015. Samen met acties 72-73-74-76 samengevoegd in één nieuwe actie 186.
Actie: ACT-76: Sponsorloop Schulens Meer t.v.v. 11.11.11.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Actie stopgezet in 2015. Samen met acties 72-73-74-75 samengevoegd in één nieuwe actie 186.
Actie: ACT-77: Jaarlijkse schoolsportdagen aan Schulens Meer (kantonaal) en Harlaz
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2015. Vanaf 2016 zijn de acties 77 en 78 samengevoegd tot één nieuwe actie 187.
Actie: ACT-78: Naschools sportaanbod voor Herkse scholen zoals voetbal, veldloop, netbal, trefbal, unihockey e.a.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2015. Vanaf 2016 zijn de acties 77 en 78 samengevoegd tot één nieuwe actie 187.
Actie: ACT-79: sportdienst zorgt voor een gevarieerd kindersportaanbod tijdens de schoolvakanties
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2015. Vanaf 2016 worden de acties 79 en 80 samengevoegd in één nieuwe actie 188.
Actie: ACT-80: De sportacademie Moving Mix
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Via de sportacademie Moving Mix maken kinderen & jongeren kennis met een ruim en laagdrempelig aanbod van uiteenlopende
sporten
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2015. Vanaf 2016 worden de acties 79 en 80 samengevoegd in één nieuwe actie 188.
Actie: ACT-186: Sportdienst biedt jaarlijks een gevarieerd eigen sportaanbod aan
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Deze actie is een samenvoeging van de acties 72, 73, 74, 75, 76. In actie 186 vinden we het sportaanbod van de dienst sport terug.
De dienst sport biedt naast enkele grotere evenementen zoals Herk Loopt en de smikkeltocht ook wekelijks en overdag een aantal
sport en beweegactiviteiten aan waarbij we aansporen tot lifetime sporten.
Maandag:
Onderhoudsturnen 25 deelnemers
Dinsdag: G-sport
4 deelnemers
Woensdag:
Yoga (ism de Cirkel)14 deelnemers
Woensdag:
Netbal
10 deelnemers
Donderdag:
Curvebowls
6 deelnemers
12 mei
24 juni
16 juni
20 juni

Herk Loopt
5 km 212, 10 km 199, kids 89 dlnrs
Smikkeltocht
608 deelnemers
Verbroederingsrit 50 en 80 km
127 deelnemers
Moutainbikers
19 deelnemers

20 november
6 oktober

Kantonnaal Curvebowltornooi
24 deelnemers
Sponsorloop SM
40 deelnemers

Actie: ACT-187: De sportdienst voorziet in een eigen sportaanbod voor de Herkse scholen.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
De schoolsportdagen zijn een gemeenschappelijk initiatief van de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen.
De schoolsportdag aan het Schulensmeer voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar vond plaats op dinsdag 25 juni. Aan de
sportdag namen in totaal 812 kinderen deel waarvan 284 uit Herk-de-Stad. Om al de activiteiten in goede banen te leiden waren
een 85-tal vrijwilligers een hele dag in de weer.
Schoolsportactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen (extramuros):
23 januari: 3de + 4de leerjaar trefbal: 24 ploegen met 176 dlnrs
27 februari: 5de + 6de leerjaar - netbal: 36 ploegen met 195 dlnrs
20 februari: 1ste en 2de leerjaar - danshappening: 106 dlnrs
3 juni: 5de + 6de leerjaar - voetbal: 14 ploegen met 84 dlnrs
25 september: 1ste tot 6de leerjaar: veldloop Olmenhof: 366 dlnrs
27 november: 5de + 6de leerjaar - tchoukbal: 21 ploegen met 115 dlnrs (ter vervanging van het unihockeytornooi)
Actie: ACT-188: sportdienst zorgt voor een gevarieerd kindersportaanbod
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Deze nieuwe actie is sinds 2016 een samenvoeging van de acties 79 en 80. In actie 188 wordt het aanbod voor kinderen
weergegeven.
Sportkampen tijdens de schoolvakanties. We zien een stijging van het aantal deelnemers bij de allerkleinsten (kleuters). Daarom
werd er een extra kleuterkamp georganiseerd. De andere kampen zijn eveneens snel "uitverkocht".
Kleuterkamp krokus: 49 dlnrs
Fun@sport tijdens paasvakantie: 48 dlnrs ism verenigingen
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Taalsport zomer: 72 dlnrs ism Le Club Francais (extra voor kleuters maar alleen taal)
Kleutersport zomer: 43 dlnrs ism turnkring Dasfun (extra)
Inlineskate zomer: 50 dlnrs ism rollerclub Spin-it
Kleuterkamp herfst: 45 dlnrs ism turnkring Dasfun
Sportssensation krokus: 1 dagsactiviteit: 29 dlnrs
Sportavonturenkamp (kantonnaal): 40 dlnrs
De overgang naar het online-inschrijfplatform ging vrij vlekkeloos. Via de website van de gemeente kwamen geïnteresseerden
terecht op de link van de inschrijfmodule.
In vergelijking met vorig jaar maken dit jaar 3 scholen (basisschool Schulen, Schakkebroek en Herx) gebruik van het aanbod
Sportsnack: één uur sportaanbod dadelijk aansluitend na de schooluren voor geïnteresseerde lln.
De sportsnack is gelanceerd in overleg met de sportleerkrachten uit het lager onderwijs en wordt mee gecoördineerd door Sport
Vlaanderen.
Tevens wordt het systeem van de SNS-pas geïntroduceerd in de secundaire scholen. De SportNaSchool-pas is een lidmaatschap
waarbij je naschools kan deelnemen aan tal van sportactiviteiten in de onmiddelijke nabijheid van de school. Ingeschreven SNS 'ers
profiteren van het aanbod van zowel deelnemende sportclubs als privé-organisaties zoals bv Brooklyn-gym.
AP-27: Sportdienst : zoveel mogelijk inwoners stimuleren om op een structurele manier blijvend te sporten
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Aanbod sport overdag voor senioren
Uitgaven
Saldo
De sportacademie Moving Mix
Uitgaven
Saldo
De sportdienst organiseert fietsactiviteiten voor verschillende Uitgaven
Saldo
doelgroepen
De sportdienst voorziet in een eigen sportaanbod voor de
Uitgaven
Ontvangsten
Herkse scholen.
Saldo
Herker Corrida ( recreatieve stratenloop voor alle leeftijden)
Uitgaven
Saldo
Jaarlijkse schoolsportdagen aan Schulens Meer (kantonaal)
Uitgaven
Ontvangsten
en Harlaz
Saldo
Naschools sportaanbod voor Herkse scholen zoals voetbal,
Uitgaven
Saldo
veldloop, netbal, trefbal, unihockey e.a.
Sportdienst biedt jaarlijks een gevarieerd eigen sportaanbod Uitgaven
Ontvangsten
aan
Saldo
Sportdienst promoot op actieve manier minder of niet
Uitgaven
Saldo
beoefende sporttakken
sportdienst zorgt voor een gevarieerd kindersportaanbod
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
sportdienst zorgt voor een gevarieerd kindersportaanbod
Uitgaven
Ontvangsten
tijdens de schoolvakanties
Saldo

Jaarrekening
15.635,21
12.721,01
-2.914,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,50
1.008,00
-192,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.365,07
348,00
-4.017,07
0,00
0,00
10.069,64
11.365,01
1.295,37
0,00
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
17.790,00
12.380,00
10.108,00
9.500,00
-7.682,00
-2.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.660,00
3.050,00
1.008,00
0,00
-1.652,00
-3.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.830,00
3.830,00
0,00
0,00
-4.830,00
-3.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.300,00
5.500,00
9.100,00
9.500,00
-1.200,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Actieplan: AP-28: Sport mogelijk maken voor kansarmen, senioren en gehandicapten
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Herk-de-Stad onderscheidt zich van andere plattelandsgemeenten onder meer door de aanwezigheid van het Jessa
Revalidatieziekenhuis. Samen met rolstoelbasketploeg Herk-on-Wheels zijn zij de belangrijkste partners in het ontwikkelen van een
G-sportaanbod. Samen met de collega's van Lummen en Halen wordt er in en aan het Schulensmeer ook ingezet op een GDoelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
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sportaanbod. Naar maatschappelijk kwetsbaren en senioren is het lokale dienstencentrum De Cirkel een goede partner.
Actie: ACT-81: De sportdienst ontwikkelt een laagdrempelig sportaanbod voor kansarmen en gehandicapten.
De sportdienst ontwikkelt i.s.m. dienstencentrum De Cirkel en/of het revalidatiecentrum een laagdrempelig sportaanbod voor
kansarmen en gehandicapten.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2015. Samen met acties 82-83-84-85 vanaf 2016 samengevoegd tot één nieuwe actie 189.
Actie: ACT-82: aankoop van specifiek sportmateriaal voor mensen met een beperking
Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Evaluatie:
Niet gestart
Actie: ACT-83: De sportdienst werkt i.s.m. de sportclubs en het OCMW een systeem met een kansenpas uit
De sportdienst werkt i.s.m. de andere gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de sportclubs en het OCMW een systeem met een
kansenpas uit voor mensen uit de gestelde doelgroepen.Met (de nog te ontwikkelen) kansenpas kunnen mensen zowel aan een
verminderd tarief deelnemen aan gemeentelijke activiteiten (van alle vrijetijdsdiensten) als een korting krijgen op het lidgeld van
een sportclub, jeugd- of cultuurvereniging. Het is de bedoeling om uit de systemen die reeds in meerdere steden en gemeenten
bestaan een aangepast systeem voor Herk-de-Stad te ontwikkelen.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd in 2014 stopgezet omdat er een UIT-pas in volle ontwikkeling is door UIT in Vlaanderen. Binnen het nieuwe
meerjarenplan is een gezamenlijke instap met Lummen voorzien. Deze procedure werd inmiddels gestart en het aanvraagdossier
werd overgemaakt.
Actie: ACT-84: Organisatie van een tandemfietstocht i.s.m. dienstencentrum De Cirkel en Zonnestraal (G-sportclub).
Tijdens de tandemfietstocht fietsen valide deelnemers samen met blinden en slechtzienden. De activiteit wordt georganiseerd in
samenwerking met het lokale dienstencentrum De Cirkel en G-sportclub “Zonnestraal” (club voor blinden en slechtzienden). Naast
het fietsen staat de ontmoetingsfactor centraal.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2015. Samen met acties 81-82-83-85 vanaf 2016 samengevoegd tot één nieuwe actie 189.
Actie: ACT-85: Organisatie van een rolstoelbasketbaltornooi i.s.m. De Cirkel, GeHar en Herk-on-Wheels
Tijdens het rolstoelbaskettornooi spelen gemengde ploegen van valide en minder-valide sporters tegen elkaar. Er wordt een brede
omkadering (BBQ, optredens, demo’s,…) voorzien zodat deelnemers en bezoekers elkaar in een gezellige en ontspannen sfeer
kunnen ontmoeten. Het tornooi wordt ruim bekend gemaakt in de regio van Herk-de-Stad.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2015. Samen met acties 81-82-83-84 vanaf 2016 samengevoegd tot één nieuwe actie 189.
Actie: ACT-86: Organisatie van jaarlijkse sportdag in basisschool voor bijzonder onderwijs De Olm
Hoewel leerlingen van basisschool voor bijzonder onderwijs De Olm ook deelnemen aan sport- & cultuuractiviteiten samen met
leerlingen van andere scholen, organiseren we voor hen een “eigen” sportdag waarbij we rekening houden met de specifieke
noden en behoeften van deze leerlingen. Deze sportdag moet voor hen en de hele school een echte topdag worden!
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Op 13 juni was het weer zover. In het kader van het organiseren van activiteiten voor de verschillende doelgroepen meer bepaald
activiteiten voor kansarmen werd voor de basisschool voor het bijzonder onderwijs “De Olm” een attractieve schoolsportdag
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
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uitgewerkt. 38 lln en 4 leerkrachten namen deel. Plaats van het gebeuren was "de plas" te Houthalen-Helchteren.
Schoolsportorganisatie Moev werkte er een aantal activiteiten op maat uit voor de kinderen. De leerlingen waren samen met de
begeleiding heel enthousiast over de aangeboden sportdag.
Actie: ACT-189: De sportdienst ontwikkelt een laagdrempelig sportaanbod voor kansarmen en gehandicapten.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Actie 189 omvat sinds 2016 alle acties die we ondernemen voor kansarmen en G-sporters. Als activiteit organiseren we o.a. een
tandemfietstocht voor visueel gehandicapten. in totaal kwamen 14 mindervaliden aan de start voor een tocht van 50 km verdeeld
in 2 lussen respectievelijk 30 en 20 km.
Op wekelijkse basis volgen een aantal personen met beperkingen een beweegprogramma. Naast het fysieke aspect is voor deze
deelnemers de sociale context van de activiteit heel belangrijk. Gemoedelijke sfeer, laagdrempelige bewegingen kennismaking en
contact met lotgevallen zorgen ervoor dat de deelnemers de activiteit met stip noteren in hun agenda.
Elke dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur - sportcentrum Herkules.
Sinds 2019 hebben we een samenwerking op het getouw gezet met Parantee-psylos. Met hun bagage en ervaring in de sector als
externe partner en het revalidatiecentrum Jessa ziekenhuis hebben we een wekelijks sportaanbod voor mindervaliden waar op een
kwalitatieve manier aan bewegings/sportbegeleiding wordt gedaan. Parantee vzw is samen met meer dan 6.100 leden een warme
en gedreven sportorganisatie voor personen met beperking of kwetsbaarheid.
Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 14 uur - sportcentrum Herkules
Actie: ACT-190: Organisatie kantonnale G-sportdag
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd in 2016 toegevoegd. Binnen de kantonnale sportwerking wordt 2-jaarlijks telkens in een andere gemeente een Gsportdag voor personen met een mentale beperking georganiseerd. Na eerdere edities in Lummen (2014) en Herk-de-Stad (2016) is
het in 2018 de beurt aan Halen. In 2019 was er bijgevolg geen organisatie. De sportdag staat open voor mindervaliden uit de
instellingen uit de buurt en kan rekenen op een deelname van een 150-tal mindervaliden.
Gezien het succes van de G-sportdag wordt er sinds 2018 een kantonnale intergemeentelijke G-waterfundag aan het Schulensmeer
georganiseerd.
Samen met de partnerorganisaties provincie Limburg, VYF en Sport Vlaanderen werd op 13 september 2019 een nieuwe editie
georganiseerd waar zowel volwassenen als kinderen met een mentale beperking van een fijne watersportdag konden genieten! In
totaal namen 89 mindervaliden deel aan de activiteiten.
AP-28: Sport mogelijk maken voor kansarmen, senioren en gehandicapten
Exploitatie

Uitgaven
Saldo
De sportdienst ontwikkelt een laagdrempelig sportaanbod
Uitgaven
Saldo
voor kansarmen en gehandicapten.
De sportdienst werkt i.s.m. de sportclubs en het OCMW een
Uitgaven
Saldo
systeem met een kansenpas uit
Organisatie kantonnale G-sportdag
Uitgaven
Saldo
Organisatie van een rolstoelbasketbaltornooi i.s.m. De Cirkel, Uitgaven
Saldo
GeHar en Herk-on-Wheels
Organisatie van een tandemfietstocht i.s.m. dienstencentrum Uitgaven
Saldo
De Cirkel en Zonnestraal (G-sportclub).
Organisatie van jaarlijkse sportdag in basisschool voor
Uitgaven
Saldo
bijzonder onderwijs De Olm

Jaarrekening
1.220,00
-1.220,00
110,00
-110,00
0,00
0,00
300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810,00
-810,00

Eindbudget
Initieel budget
1.310,00
3.000,00
-1.310,00
-3.000,00
110,00
900,00
-110,00
-900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
800,00
-200,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.300,00
-1.000,00
-1.300,00

Beleidsdoelstelling: BD-9: Herks cultuurbeleid uitbouwen waarin kansengroep,gemeenschapsvorm. en
cultuureducatie centraal staan
Een Herks cultureel beleid uitbouwen waarin kansengroepen gemeenschapsvorming en cultuureducatie centraal staan.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering
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Actieplan: AP-29: Gemeenschapsvorming
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Net als bij sport staat ook in het gemeentelijk cultuurbeleid de ontmoetingsfunctie centraal. Kunst en cultuur zijn één van de vele
middelen om mensen samen te brengen, om samen iets te beleven. Dat uit zich onder meer door een breed ondersteuningsbeleid
naar verenigingen, buurten & wijken, een vormingsaanbod dat wordt samengesteld in samenspraak met een aantal partners,
uiteenlopende cultuurprojecten met de scholen, een uitgebreid cultuuraanbod voor die scholen en een avondprogrammatie die
mikt op de regio.
Actie: ACT-87: Cultuurprojecten van verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
In 2019 organiseerde de commissie beeldende kunsten ism de dienst cultuur het project "Kunst aan de boorden van de Herk". Een
sprekende ontdubbelde tentoonstelling met een wetenschappelijk onderbouwde catalogus was het eindproduct. De catalogus
confronteert de beeldsnijkunst van de 14de t.e.m. de 18de eeuw met de moderne visies van 19 kunstenaars uit de regio langs de
Herk.
Het werd een dubbeltentoonstelling van kerkelijke kunst én hedendaagse kunst op 2 verschillende locaties in Herk-de-Stad. De
kerkelijke kunst was afkomstig uit verschillende kerken van dorpen gelegen langs de rivier de Herk. Een 30-tal kunstschatten werd
tentoongesteld in de kapel van de zusters Ursulinen. Voor de hedendaagse kunst werden 19 kunstenaars geselecteerd die geboren
zijn, geleefd hebben en/of gewerkt hebben aan diezelfde Herk. Van deze kunstenaars werd telkens één of twee werken
tentoongesteld in De Markthallen.
De tentoonstelling werd georganiseerd met de (financiële) steun van de Vlaamse overheid (Transitiereglement), Provincie Limburg
(Onroerend Erfgoed), Erfgoed Haspengouw en stadsbestuur Herk-de-Stad.
Actie: ACT-88: De Markthallen mikt met haar avondprogrammatie op een bovenlokaal publiek
De Markthallen mikt met haar avondprogrammatie op een bovenlokaal publiek en maak hiervoor in eerste instantie gebruik van de
intergemeentelijke cultuurcheque. De avondprogrammatie werft in de aangrenzende gemeenten gelegen binnen de driehoek
Hasselt – Diest en Sint-Truiden. Het Herkse gemeenschapscentrum heeft de meest actieve werking en dit willen we zo houden.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Overzicht avondvoorstellingen:
Donderdag 10 januari 2019: The Scabs – Forty years: 300 bezoekers (uitverkocht)
Donderdag 24 januari 2019: Spinvis – In werkelijkheid: 94 bezoekers
Donderdag 7 februari 2019: Humo’s Comedy Cup On Tour: 250 bezoekers (uitverkocht)
Zondag 24 februari 2019: Alleendje door Tweelicht en zoon – familievoorstelling: 131 bezoekers i.s.m. de Harmonie en het
kinderkoor In Dulci Jubilo
Donderdag 14 maart 2019: Begijn Le Bleu – Toch Bedankt! 283 bezoekers (laatste tickets)
Zaterdag 23 maart 2019: Johan Verminnen – Plankenkoorts: 300 bezoekers (uitverkocht)
Woensdag 3 april 2019: Kommil Foo – Oogst: 300 bezoekers (uitverkocht)
Zaterdag 20 april 2019: Iwein Segers – Eindelijk professioneel: 50 bezoekers (uitverkocht = scène sur scène)
Vrijdag 3 mei 2019: Het Nieuwstedelijk – Vuur: 143 bezoekers. Deze is in combi met een schoolvoorstelling.
Zaterdag 11 mei 2019: Stef Bos – Ruimte: 300 bezoekers (uitverkocht)
Donderdag 12 september 2019: Magnapop (USA): 181 bezoekers
Zaterdag 28 september 2019: The Doors in Concert (NL): 260 bezoekers
Zaterdag 5 oktober 2019: Jens Dendoncker: 300 bezoekers (uitverkocht)
Zaterdag 19 oktober 2019: Buurman solo: 223 bezoekers
Zaterdag 2 november 2019: Kapitein Winokio: 300 bezoekers (uitverkocht)
Donderdag 7 november 2019: Portland: 272 bezoekers (laatste tickets)
Zaterdag 30 november 2019: Comedy Cafétour met o.a. Lukas Lelie: 100 bezoekers (uitverkocht)
Donderdag 5 december 2019: The Simon & Garfunkel Story (UK): 300 bezoekers (uitverkocht)
Zaterdag 14 december 2019: Lucien Van Impe en Freddy Maertens over de koers: 114 bezoekers
Actie: ACT-89: De Herkse (amateur-)kunstenaars treden tweejaarlijks met een groepstentoonstelling naar buiten
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd
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Evaluatie:
Er namen in 2019 31 Herkse kunstenaars deel aan deze succesvolle tweejaarlijkse groepstentoonstelling.
Actie: ACT-90: Kunstenaars uit uiteenlopende disciplines tonen hun werk in De Markthallen
Jaarlijks organiseert de commissie Beeldende Kunsten in opdracht van het stadsbestuur vier kunsttentoonstellingen. Alle disciplines
komen op regelmatige basis aan bod : verschillende vormen van schilderkunst, beeldhouwen, fotografie, textiel, grafiek,…
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Overzicht tentoonstellingen
10 februari - 3 maart 2019: Gideon Kiefer - Schilderkunst.
12 mei – 2 juni 2019: Kunst aan de boorden van de Herk - beeldhouwkunst en diverse kunstdiciplines
22 september – 13 oktober 2019: Jakob Smits - Grafiek
24 november – 15 december 2019: Herkse
kunstenaars - diverse kunstdiciplines
Actie: ACT-91: Senioren ontmoeten elkaar op de muzieknamiddagen van De Markthallen (i.s.m. De Cirkel).
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
De Markthallen werkt voor haar muzieknamiddagen voor de senioren al ca 10 jaar samen met Danny Fabry. In tegenstelling tot de
voorbije jaren waren niet alle namiddagen uitverkocht. Een teken dat er wat sleet op de formule zit?
Speeldata:
Vrijdag 25 januari: uitverkocht
Vrijdag 22 februari: uitverkocht
Vrijdag 22 maart: uitverkocht
Vrijdag 4 oktober: uitverkocht
Vrijdag 15 november: niet uitverkocht (220 vd 240 tickets)
Vrijdag 13 december: niet uitverkocht (230 vd 240 tickets)
Actie: ACT-92: Buren, vrienden, familie,… genieten tijdens de huiskamerconcerten van lokaal muzikaal talent
Zowel met de huiskamerconcerten als met de slaapkamervertellingen bieden we podiumkansen aan lokale artiesten. Tegelijk blijft
deze formule een geschikte manier om in winterse dagen mensen (buren, familie, vrienden) samen te brengen.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Reeds verschillende jaren worden er ook huiskamerconcerten georganiseerd in de buurgemeenten Halen, Geetbets en
Nieuwerkerken. De coördinatie gebeurt vanuit De Markthallen. In 2019 hebben in totaal 45 huiskamerconcerten plaatsgevonden
waarvan 22 in Herk-de-Stad. De optredens werden verzorgd door verschillende groepen. Het gaat allemaal om artiesten uit de
regio, omdat we net hen via deze formule podiumkansen willen bieden. Geetbets deed in 2019 niet mee, wel weer in 2020. We
merken dat dit concept nu ook in de buurgemeentes begint aan te slaan. Elk voorzien budget was opgebruikt binnen de eerste
week van de inschrijvingen
Actie: ACT-93: Kinderen luisteren in bed naar een slaapkamervertelling
Zowel met de huiskamerconcerten als met de slaapkamervertellingen bieden we podiumkansen aan lokale artiesten. Tegelijk blijft
deze formule een geschikte manier om in winterse dagen mensen (buren, familie, vrienden) samen te brengen.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd stopgezet in 2014.
Actie: ACT-94: De Markthallen organiseert jaarlijks minstens 2 activiteiten waar gemeenschapsvorming centraal staat
Het stadsbestuur plaats zeer bewust de ontmoetingsfunctie centraal in haar vrijetijdsbeleid. Jaarlijks organiseren we enkele
activiteiten waarbij we vooral mensen willen samenbrengen. We doen dit door bijvoorbeeld op een originele manier Valentijn te
vieren i.s.m. leerlingen van de Sint-Martinusscholen tijdens onze “Nacht van de Passie” of door concerten, vertellingen, films, e.a. te
organiseren op bijzondere locaties in onze gemeente (bv. Hoek Af)
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd
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Evaluatie:
Onder de noemer “Hoek Af” organiseerde De Markthallen vier activiteiten op bijzondere locaties waarbij op de eerste plaats gemikt
werd op bezoekers uit de eigen gemeente:
Donderdag 27 juni 2019: Een prieelconcert (in park Olmenhof) met O’ Jay & The Southern Company.
Ongeveer 600 bezoekers beleefden een geslaagde avond met bekende soul klassiekers.
Donderdag 4 juli 2019: Een prieelconcert (in park Olmenhof) met Congazz. Ongeveer 800 bezoekers beleefden een geslaagde avond
vol met salsa muziek.
Zondag 1 september 2019: Herk Geniet in Park Olmenhof. Een nieuw en wat uitgebreider concept ter vervanging van het
picknickconcert. Drie duo's zorgden voor de muzikale animatie, daarnaast was er een circusvoorstelling en wat kinderanimatie.
Mede dankzij het prachtig weer telden we ruim 1000 bezoekers. De opbrengst van de toog ging naar Oxfam Wereldwinkel.
Zaterdag 30 november 2019: Comedy Cafétour met o.a. Lukas Lelie in Café De Pallieter. Vermits dit populaire jeugdcafé al enkele
jaren gesloten is, wilden we het voor één avond terug heropenen. Zo'n 100 personen (=uitverkocht) beleefden een heel amusante
avond waarbij ook de nodige herinnering terug boven kwamen.
Actie: ACT-95: Herdenking van WO I d.m.v. een gevarieerd programma met verschillende activiteiten
Herdenking van WO I d.m.v. een gevarieerd programma met verschillende activiteiten i.s.m. met diverse erfgoedpartners en
verenigingen
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Deze actie werd reeds gerealiseerd in 2014, 2015 en 2018.
Actie: ACT-96: Promotie onderzoeksgids West- Limburg
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Uitgevoerd in 2014.
Actie: ACT-97: Cultuurverenigingen kunnen rekenen op een subsidie voor hun reguliere werking.
De verenigingen en zalen kunnen blijven rekenen op een financiële ondersteuning van hun reguliere werking. Deze ondersteuning
overstijgt de verplichte ondersteuning van 0,8 EUR/inwoner (12.311 inwoners x 0,8 EUR = 9.848,80 EUR). De verenigingen en zalen
samen kunnen rekenen op een jaarlijkse totale subsidie van 22.127 euro
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
In 2019 werd er aan de culturele verenigingen alles samen 11.999,47 EUR uitbetaald.
Actie: ACT-98: Cultuurzalen kunnen rekenen op een subsidie voor hun reguliere werking
De verenigingen en zalen kunnen blijven rekenen op een financiële ondersteuning van hun reguliere werking. Deze ondersteuning
overstijgt de verplichte ondersteuning van 0,8 EUR/inwoner (12.311 inwoners x 0,8 EUR = 9.848,80 EUR). De verenigingen en zalen
samen kunnen rekenen op een jaarlijkse totale subsidie van 22.127 EUR
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
De jaarlijkse subsidies voor de zalen werd goedgekeurd door het schepencollege van 10 juni 2019. Er werd in totaal 8.676,64 EUR
uitbetaald aan de zalen.
Actie: ACT-174: Herkse amateurkunstenaars treden 2-jaarlijks met een groepstentoonstelling naar buiten
Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Evaluatie:
Zie ACT-89.
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Actie: ACT-185: De cultuurraad kan rekenen op een actieve ondersteuning vanuit het stadsbestuur
Net als alle andere adviesraden kan de cultuurraad rekenen op een ambtelijke ondersteuning (via de cultuurfunctionaris), op
logistieke & promotionele ondersteuning bij activiteiten en op een financiële tegemoetkoming voor de reguliere werkingskosten.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
In 2019 werden de cultuurraad en de Raad van bestuur van De Markthallen ontdubbeld en omgedoopt tot Cultuuradviesraad.
Vanaf heden is er dus één Algemene vergadering en één bestuursvergadering van de cultuuradviesraad. Deze vergadert
tweemaandelijks en zal in de toekomst meerdere initiatieven opstarten voor de culturele verenigingen in Herk-de-Stad.
AP-29: Gemeenschapsvorming
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Buren, vrienden, familie,… genieten tijdens de
Uitgaven
Saldo
huiskamerconcerten van lokaal muzikaal talent
Cultuurprojecten van verenigingen komen in aanmerking
Uitgaven
Saldo
voor een subsidie.
Cultuurverenigingen kunnen rekenen op een subsidie voor
Uitgaven
Saldo
hun reguliere werking.
Cultuurzalen kunnen rekenen op een subsidie voor hun
Uitgaven
Saldo
reguliere werking
De Herkse (amateur-)kunstenaars treden tweejaarlijks met
Uitgaven
Saldo
een groepstentoonstelling naar buiten
De Markthallen mikt met haar avondprogrammatie op een
Uitgaven
Ontvangsten
bovenlokaal publiek
Saldo
De Markthallen organiseert jaarlijks minstens 2 activiteiten
Uitgaven
Ontvangsten
waar gemeenschapsvorming centraal staat
Saldo
De cultuurraad kan rekenen op een actieve ondersteuning
Uitgaven
Saldo
vanuit het stadsbestuur
Herdenking van WO I d.m.v. een gevarieerd programma met Uitgaven
Ontvangsten
verschillende activiteiten
Saldo
Kinderen luisteren in bed naar een slaapkamervertelling
Uitgaven
Saldo
Kunstenaars uit uiteenlopende disciplines tonen hun werk in Uitgaven
Ontvangsten
De Markthallen
Saldo
Promotie onderzoeksgids West- Limburg
Uitgaven
Saldo
Senioren ontmoeten elkaar op de muzieknamiddagen van De Uitgaven
Ontvangsten
Markthallen (i.s.m. De Cirkel).
Saldo

Jaarrekening
122.384,25
75.377,63
-47.006,62
5.800,00
-5.800,00
0,00
0,00
11.999,54
-11.999,54
8.676,65
-8.676,65
0,00
0,00
49.096,62
42.584,63
-6.511,99
13.113,37
1.665,00
-11.448,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.135,61
20.360,00
-3.775,61
0,00
0,00
9.562,46
10.768,00
1.205,54

Eindbudget
Initieel budget
115.488,00
90.788,00
66.025,00
47.000,00
-49.463,00
-43.788,00
6.000,00
6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
12.000,00
12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
8.677,00
8.677,00
-8.677,00
-8.677,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00
-7.000,00
-5.000,00
12.311,00
12.311,00
0,00
0,00
-12.311,00
-12.311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
1.300,00
20.025,00
1.000,00
-3.975,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00

Actieplan: AP-30: Cultuureducatie
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Herk-de-Stad is een scholengemeenschap. Net hierdoor onderscheiden we ons van andere plattelandsgemeenten. Er wordt ook
sterk ingezet op deze scholen. Enerzijds met een regulier aanbod van voorstellingen, anderzijds door het opzetten van allerhande
projecten.
Inzake cultuureducatie voor het brede publiek werkt De Markthallen in eerste instantie aanvullend op het bestaande aanbod van
een aantal organisaties. Het eigen vormingsaanbod wordt ontwikkeld in nauw overleg met Vormingplus Limburg. De
seniorenacademie van Okra en Davidsfonds kan rekenen op een actieve ondersteuning.
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Actie: ACT-99: Leerlingen (basis & middelbaar) maken tijdens het schooljaar kennis met vormen van kunst en cultuur
Leerlingen (basis & middelbaar) maken tijdens het schooljaar kennis met uiteenlopende vormen van kunst en cultuur. Nieuw is dat
we binnen het cultuuraanbod dat we naar de scholen doen meer aandacht willen besteden aan wereldcultuur (dans, muziek,
beeldende kunsten,…) en/of cultuurvoorstellingen & -acties die bijdragen tot een groter draagvlak voor de problemen in de
ontwikkelingslanden.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Schoolvoorstellingen lager onderwijs:
Dinsdag 22 januari 2019: 3x Olleke Bolleke van Valentijn Productiehuis voor de kleinste kleuters (193 lln)
Donderdag 28 februari 2019: 3 x De tour van Fien door Reuring Theater voor de 3de graad (388 lln)
Vrijdag 5 april 2019: 2 x Kodo, het geheim van de Samurai door Ida Van Dril voor de 2de graad (298 lln)
Maandag 22 en dinsdag 23 september 2019: 6 x Technopolis On Tour* voor iedereen (1.256 lln)
Dinsdag 26 en donderdag 28 november 2019: 5 x Pluche van Speelman voor alle kleuters (327 lln)
Dinsdag 17 december 2019: 2x De grote reis van Meneer Beer door Theater Tieret en Walrus voor de eerste graad (411 lln).

Schoolvoorstellingen secundair onderwijs 2de en 3de graad:
Dinsdag 12 februari 2019: 3x Grand Theft door DJ Bobby Ewing (muziek) (348 lln)
Donderdag 14 februari 2019: 2x Trip van O’ Kontreir (educatief theater over drugs) (342 lln)
Donderdag 21 maart 2019: 2x Even geduld door Collectief Doft* (dans/humor) (330 lln)
Maandag 29 april 2019: 1x Zing mee met de Bonski’s door vzw Wesp (Okan Herx + Hasselt) Nederlands leren via muziek voor
anderstaligen (132 lln)
Vrijdag 03 mei 2019: 1x Vuur door het Nieuwstedelijk (monoloog, waargebeurd verhaal) (144 lln). Deze is in combi met een
avondvoorstelling.
Dinsdag 8 oktober 2019: 2x De Nonsens Alliantie met impro voor tieners (humor) (374)
Dinsdag 15 oktober 2019: 1x Tom Deacon met Deaconstructs (Engelstalige humor) (209 lln)
*scholen zelf betaald
Actie: ACT-100: Tijdens Hartstocht: een ontdekkingsparcours doorheen de wereld van kunst & cultuur
De Markthallen werkt reeds verschillende jaren intensief samen met de Sint-Martinusscholen (een scholengroep met een aanbod
voor zowel ASO, TSO als BSO). Binnen het project Hartstocht maken de leerlingen doorheen het schooljaar kennis met
uiteenlopende kunstvormen. Dat kan zowel op een “passieve” manier door bijvoorbeeld een voorstelling bij te wonen, als op een
“actieve” manier via ondermeer workshops. Het project sluit af met een toonmoment op de laatste vrijdag van april. Voor dit
toonmoment wordt er samengewerkt met tal van andere partners zoals andere vrijetijdsdiensten, Wereldwinkel,
amateurkunstenaars, deeltijds kunstonderwijs, professionele gezelschappen,….
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Waar het Sint-Martinusfeest van de Sint-Martinusscholen de voorbije jaren nog een sterke invulling had vanuit kunst en cultuur,
verlegde de school de klemtoon deels naar thema's rond duurzaamheid en ecologie. Minder raakvlakken dus. Er werd een
financiële ondersteuning van 2000 EUR toegekend en voorzien in logistieke ondersteuning via de uitleendienst.
Actie: ACT-101: De Markthallen biedt i.s.m. Vormingplus Limburg en andere partners een gevarieerd vormingsaanbod aan
De Markthallen biedt een eigen vormingsaanbod aan in nauwe samenwerking met Vormingplus Limburg. Er wordt zo veel mogelijk
aanvullend gewerkt op het reeds bestaande aanbod van andere instellingen en verenigingen. Deelnemers schrijven rechtstreeks in
bij Vormingplus en betalen daar ook.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Overzicht vormingen:
- woensdag 23 januari en 30 januari 2019: Genieten van Spaanse muziek en dans --> 18 deelnemers
- zaterdag 16/02, 23/02, 02/03, 16/03, 23/03 en 30/03 2019: Spaans voor op vakantie (volzet) --> 22 deelnemers
- woensdag 20 maart 2019: Van overschot tot topmaaltijd --> 3 deelnemers
- zondag 2 juni 2019: De vijf elementen van Lu Jong / mindfulness (afgelast) --> 7 inschrijvingen
- woensdag 18/09, 25/09, 2/10, 9/10, 16/10, 19/10 en 23/10 2019: Hoe maak ik een mooie foto? (volzet) --> 14 deelnemers
- dinsdag 15/10/2019: Soorten slaapproblemen, soorten hulp --> 24 deelnemers
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- zaterdag 16/11 en 23/11 2019: Kleine klussen in huis: sanitair --> 10 deelnemers
We zetten de samenwerking met Vormingplus voort. Hun aanbod is wel beperkter t.o.v. vroeger.
Actie: ACT-102: De Markthallen ondersteunt de seniorenacademie van Okra en Davidsfonds
De Markthallen ondersteunt de seniorenacademie van Okra en Davidsfonds logistiek, promotioneel en inhoudelijk.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Overzicht activiteiten:
Maandag 14 januari 2019: ‘Het pad van radicalisering’ door Christophe Busch
Maandag 11 februari 2019: ‘De klassieke muziekgeschiedenis verteld in anekdotes’ door Fred Brouwers
Maandag 11 maart 2019: ‘Ziet u er wat in?’ door Geertje De Ceuleneer
Maandag 14 oktober 2019: ‘Vroeger was alles anders’ door Korneel De Rynck
Maandag 4 november 2019: ‘Bevattelijk recht’ door Stijn Mertens
Deze samenwerking verloopt vlot en zetten we graag verder.
Actie: ACT-103: De Herkse vormingsgids informeert de bevolking over aanbod van diverse organisaties en instellingen.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
De uitgave van een aparte gedrukte vormingsbrochure werd in 2018 stopgezet. Het aanbod wordt via de beschikbare digitale
communicatiekanalen van De Markthallen en het gemeentebestuur verspreid. Het vormingsaanbod is eveneens een vaste aparte
rubriek in de 3540 (het gemeentelijk informatieblad).
AP-30: Cultuureducatie
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
De Herkse vormingsgids informeert de bevolking over aanbod Uitgaven
Ontvangsten
van diverse organisaties en instellingen.
Saldo
De Markthallen biedt i.s.m. Vormingplus Limburg en andere
Uitgaven
Saldo
partners een gevarieerd vormingsaanbod aan
Leerlingen (basis & middelbaar) maken tijdens het schooljaar Uitgaven
Ontvangsten
kennis met vormen van kunst en cultuur
Saldo
Tijdens Hartstocht: een ontdekkingsparcours doorheen de
Uitgaven
Saldo
wereld van kunst & cultuur

Jaarrekening
23.838,96
17.377,00
-6.461,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.838,96
17.377,00
-4.461,96
2.000,00
-2.000,00

Eindbudget
Initieel budget
25.200,00
23.200,00
22.000,00
20.000,00
-3.200,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
-200,00
22.000,00
19.800,00
22.000,00
20.000,00
0,00
200,00
3.200,00
3.200,00
-3.200,00
-3.200,00

Actieplan: AP-31: Kansengroepen
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Zowel Vormingplus Limburg als Academie Haspengouw hebben een aangepast prijzenbeleid. De ontwikkeling van een eigen Herkse
kansenpas werd in 2015 stopgezet omwille van de ontwikkeling van een “Vlaamse kansenpas” door UIT in Vlaanderen. Daar
stappen we in 2020 in (samen met Lummen) en zullen mensen van kunnen genieten in 2021.
Actie: ACT-104: Dienstencentrum en De Markthallen organiseren i.s.m. GeHar jaarlijks zomerfeest
Dienstencentrum De Cirkel en De Markthallen organiseren i.s.m. GeHar een jaarlijks zomerfeest voor mensen met een handicap.
Met het jaarlijkse zomerfeest brengen we valide en mindervalide bewoners samen in een gezellige sfeer. We werken hiervoor
samen met het lokale dienstencentrum en de lokale adviesraad voor gehandicapten. Op die manier zijn alle verenigingen die zich
inzetten voor mensen met een beperking actief betrokken bij de organisatie.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd
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Evaluatie:
Op dinsdag 1 oktober werd er in samenwerking met Gehar een muzieknamiddag met het duo Ambroos georganiseerd voor mensen
met een beperking. Er werd daarbij vooral gemikt op de bewoners van instellingen uit Herk-de-Stad en omgeving, de lokale
rusthuizen en het Jessa Revalidatiecentrum.
Actie: ACT-106: De Markthallen voorziet in haar eigen vormingsaanbod een tarief (met korting) voor kansarmen
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
De Markthallen werkt voor haar eigen vormingsaanbod steeds samen met Vormingplus Limburg. Zij voorzien 3 soorten prijzen
naargelang je situatie/budget zodat alle mensen kunnen deelnemen aan de activiteiten. De inschrijvingen en betalingen verlopen
ook allemaal via Vormingplus Limburg
Actie: ACT-107: Academie Haspengouw voorziet bij haar inschrijvingsgelden een verminderd tarief
Verminderde inschrijvingsgeld is uitdrukkelijk voorzien in de regelgeving van het DKO
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Verminderd inschrijvingsgeld is uitdrukkelijk voorzien in de regelgeving van het DKO en dus ook van Academie Haspengouw
AP-31: Kansengroepen
Exploitatie

Uitgaven
Saldo
Dienstencentrum en De Markthallen organiseren i.s.m. GeHar Uitgaven
Saldo
jaarlijks zomerfeest

Jaarrekening
1.000,00
-1.000,00
1.000,00
-1.000,00

Eindbudget
Initieel budget
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00

Jaarrekening
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Actieplan: AP-32: Cultuurcoordinatie
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Actie: ACT-108: Loon cultuur

AP-32: Cultuurcoordinatie
Exploitatie

Loon cultuur

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-10: De Herkse bibliotheek uitbouwen als een laagdrempelig informatiecentrum
De Herkse bibliotheek uitbouwen als een laagdrempelig informatiecentrum met aandacht voor e-inclusie, samenwerking met de
scholen en actieve leesmotivatie
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Vanuit de Herkse bibliotheek proberen we zo goed mogelijk in te spelen op het steeds wijzigende bibliotheeklandschap. We
promoten de bib als plaats waar iedereen terecht kan voor ontspanning, informatie en kennis maar ook als ontmoetingsplaats door
een aangepaste inrichting en het organiseren van allerlei evenementen om het aanbod van de bibliotheek bekend te maken. De
bibliotheek probeert de doelgroepen van alle leeftijden te betrekken en levert hiervoor de nodige inspanningen.
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In maart zijn we overgegaan naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS), een systeem dat zich uitrolt op Vlaams niveau met alle
schaalvoordelen die hieraan verbonden zijn.

Actieplan: AP-33: Cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleren
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De bib investeert in de uitbouw van een uitgebreide collectie van zowel boeken, strips, tijdschriften, dvd's en e-boeken.
De bibliotheek neemt ook actief deel aan Vlaamse initiatieven of organiseert eigen activiteiten om de werking en het aanbod bij de
doelgroepen bekend te maken.
Actie: ACT-109: Deelnemen aan Vlaamse initiatieven
Deelnemen aan Vlaamse initiatieven zoals Jeugdboekenweek, Bibliotheekweek, Voorleesweek, Gedichtendag, Ouderenweek,
Erfgoeddag… Samenwerken met verenigingen, vrijwilligers …
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
ACTIVITEITEN 2019 - DEELNEMERS:
Jeugdboekenmaand:
spel BIBSTER (9 sessies) - 151 (zie ook act 116 Bibster)
wedstrijd vriendenboek - 40
Lezing Hilde Opgenhaffen (6de leerjaar) - 150
Lezing Luc Embrechts (5de leerjaar) -125
Voorleesweek: wedstrijd voorleesritueel - 41
Week van de smaak: culinaire lezing over de Romeinse eet – en drankcultuur - 32
Poëzieweek:
gedichtenwedstrijd 1ste graad Sint-Martinusscholen en Herx - 1022
prijsuitreiking gedichtenwedstrijd - 97
Actie fake news via facebook: De aprilvissers
Actie: ACT-110: Eigen activiteiten organiseren
Eigen activiteiten organiseren zoals Kinderboekenpret, Lees 1-7, Leesclub, gedichtenwedstrijd, literaire avond, vakantieactie,
themastands…
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
ACTIVITEITEN 2019 - DEELNEMERS
Rondleiding 3de kleuterklassen (6 sessies) - 134
Lezing Stijn Moekaars (1ste leerjaar) - 142
Bijdrage lezing Ernest Van der Kwast voor 5de jaar Sint-Martinusscholen - 127
Lezing Katrien Benaerts (4de leerjaar) – 165
Bijdrage literaire avond: Neil Young door Piet de Pessemier i.s.m. Davidsfonds en Markthallen – 81
Lezing Week van de Smaak (Eddy Niesten) - 32
Deelname “Het Groot Dictee heruitgevonden” - 7
Ode aan de Wereld: Wereldraad i.s.m. de Markthallen en de bib: Stadsdichter schrijft gedicht
Leesspaarkaart: 1ste en 2de leerjaar – 15
Leesspaarkaart: 3de tot 6de leerjaar – 39 stuks
Vakantieactie kleuters - / - 39
Vakantieactie lager onderwijs - / - 29
Actie: ACT-111: Uitbouwen van een degelijke collectie noodzakelijk voor leesbevordering
Uitbouwen van een degelijke collectie (boeken, dvd's, strips, luisterboeken) noodzakelijk voor leesbevordering
Uitgaven voor aankoop collectie boeken, tijdschriften, kranten en strips.
Hierbij ook de uitgaven voor Project Boekbaby’s i.s.m. de dienst cultuur en jeugd 433,33 EUR.
(al betaald voor het jaar 2015 en 2016)
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Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Met de aankoop van een grote collectie boeken, tijdschriften, kranten en strips voor alle doelgroepen werd deze actie voor
leesbevordering uitgevoerd.
Actie: ACT-112: Bewaren en ontsluiten van plaatselijk roerend erfgoed
Het bewaren en ontsluiten van het roerend erfgoed is in eerste instantie een gemeenschappelijke opdracht voor de bibliotheek en
de dienst cultuur. De Bib heeft hierin een permanente taak als verzamelpunt van vooral geschreven en digitale uitgaven. Lokale
projecten ontwikkelen zich wanneer voldoende vrijwillige erfgoedwerkers invulling willen geven aan een zelfgekozen thema
(Erfgoedinventaris) of een thema dat wordt aangereikt door bijvoorbeeld Open Monumentendag, Erfgoeddag, Herdenking Eerste
Wereldoorlog,e.a. Regelmatig wordt er hiervoor samengewerkt met partners uit de omliggende gemeenten.
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
Erfgoed valt in 2019 niet meer onder bibliotheek maar wel onder:
GBB 0729-00/6149000: ontsluiting erfgoed
GBB 0729-00/6499909: Erfgoedraad
AP-33: Cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleren
Exploitatie

Deelnemen aan Vlaamse initiatieven
Eigen activiteiten organiseren

Uitbouwen van een degelijke collectie noodzakelijk voor
leesbevordering

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
42.692,43
116,70
-42.575,73
828,08
-828,08
733,50
116,70
-616,80
41.130,85
-41.130,85

Eindbudget
Initieel budget
44.000,00
38.040,00
0,00
0,00
-44.000,00
-38.040,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
42.000,00
36.040,00
-42.000,00
-36.040,00

Actieplan: AP-34: Inzetten op bevordering e-inclusie,verhoging mediawijsheid+informatiegeletterdheid vr al doelgroepen
Inzetten op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepenen en op de verhoging van
informatiegeletterdheid en mediawijsheid
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De Herkse bib is volop mee in het digitale. Rondleidingen voor de leerlingen worden gedaan met Bibster, een digitaal spel op
tablets.
Leners kunnen bij de digi assistent terecht met digitale vragen. De bibliotheek voorziet in een ruim aanbod van dvd's en e boeken.
In maart 2019 stapte de bibliotheek in het EBS, een eengemaakt bibliotheeksysteem voor heel Vlaanderen met heel wat digitale
schaalvoordelen.
Actie: ACT-113: De bib voorziet de inwoners van een ruim en gevarieerd aanbod van zowel gedrukte informatiedragers
De bib voorziet de inwoners van een ruim en gevarieerd aanbod van zowel gedrukte informatiedragers (o.a. kranten en
tijdschriften)
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Aankopen dvd's.
Actie: ACT-114: De bib voorziet de inwoners van een ruim en gevarieerd aanbod van digitale informatiedragers
De bib voorziet de inwoners van een ruim en gevarieerd aanbod van digitale informatiedragers (e-boeken, elektronische
abonnementen). Het gaat hier om een specifiek aankoopbudget voor e-books en andere digitale informatiedragers.
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Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Aankoop e boeken.
Actie: ACT-115: Beheer en onderhoud PBS en RFID

Evaluatie:
Hieronder vallen de facturen van Tracs (onderhoudscontract betaalautomaat) en Kno-Tech (onderhoudscontract en herstellingen
zelfscanbalies).
De factuur van Cipal (beheer netwerk bibliotheek) loopt maar tot 30 september 2019 en die van Infor (bibliotheeksoftware) tot 30
juni 2019. Door de overgang naar het EBS in maart moet nadien de factuur van basisinfrastructuur digitale bibliotheek betaald
worden aan Cultuurconnect en niet meer aan Infor en Cipal.
Actie: ACT-116: Een vlotte toegang tot internet en uitbouw digitale bib
Met voldoende goed uitgeruste pc's, (Android) en een vlotte toegang tot internet de digitale bib verder uitbouwen om doelgroepen
te leren omgaan met multimediale middelen. Het gaat hier om allochtonen, leerlingen uit OKAN-klassen, sociaal zwakkeren,...
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Bibster: digitaal spel voor rondleiding leerlingen van het 3de leerjaar tijdens de Jeugdboekenmaand - 9 sessies - 151 deelnemers.
Actie: ACT-117: Organiseren van vormingsactiviteiten in het kader van de Digitale week, Week van de Opvoeding e.a.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
ACTIVITEITEN 2019 - DEELNEMERS
Week van de dementie: “Va is koning: monoloog over dementie” i.s.m. de Cirkel – 32
Week van de opvoeding "Opvoeden dan doen we samen", Peuterkruispunt, lezing Peter Adriaenssens: boekenstanden
Actie: ACT-118: Tijdig vervangen computers van zelfscanbalies om te voldoen aan voorwaarden vr geautomatiseerde bib
Tijdig vervangen van computers van zelfscanbalies om te voldoen aan voorwaarden voor geautomatiseerde bib
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Uitgevoerd in 2016.
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AP-34: Inzetten op bevordering e-inclusie,verhoging mediawijsheid+informatiegeletterdheid vr al doelgroepen
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Beheer en onderhoud PBS en RFID
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
De bib voorziet de inwoners van een ruim en gevarieerd
Uitgaven
Ontvangsten
aanbod van digitale informatiedragers
Saldo
De bib voorziet de inwoners van een ruim en gevarieerd
Uitgaven
Saldo
aanbod van zowel gedrukte informatiedragers
Een vlotte toegang tot internet en uitbouw digitale bib
Uitgaven
Saldo
Organiseren van vormingsactiviteiten in het kader van de
Uitgaven
Saldo
Digitale week, Week van de Opvoeding e.a.
Tijdig vervangen computers van zelfscanbalies om te voldoen Uitgaven
Saldo
aan voorwaarden vr geautomatiseerde bib

Jaarrekening
17.200,50
0,00
-17.200,50
12.774,48
0,00
-12.774,48
0,00
0,00
0,00
3.912,96
-3.912,96
373,04
-373,04
140,02
-140,02
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
23.346,45
19.900,00
0,00
0,00
-23.346,45
-19.900,00
17.646,45
14.000,00
0,00
0,00
-17.646,45
-14.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
4.000,00
4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
200,00
400,00
-200,00
-400,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Actieplan: AP-35: Aangepaste dienstverlening vr personen met beperkte mobiliteit en vr moeilijk bereikbare doelgroepen
Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte
mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De bibliotheek voorziet buiten de openingsuren een uitgebreide dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor
personen met beperkte mobiliteit. Patiënten van het revalidatiecentrum, bewoners van de rusthuizen ... komen maandelijks naar
de bib om boeken uit te lenen. Voor kinderen met leerproblemen, slechtzienden ... voorziet de bibliotheek een uitgebreide,
aangepaste collectie.
Actie: ACT-119: Patiënten van het revalidatiecentrum en bewoners van rusthuizen komen buiten openingsuren naar bib .
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
ACTIVITEITEN 2019 - SESSIES - DEELNEMERS
Begeleide uitleningen voor revalidanten - 10 - 80
Begeleide uitleningen voor bewoners rusthuis - 5 - 55
Actie: ACT-120: Aangepaste dienstverlening voorzien voor okanklassen, allochtonen, slechtzienden, kansengroepen…
Aangepaste dienstverlening voorzien voor okanklassen, allochtonen, slechtzienden (daisyspeler, GLB), dyslectici, kansengroepen…
We maken rondleidingen op maat van de “bijzondere” bezoeker, rondleidingen op afspraak, aangepaste aankopen i.f.v. deze
doelgroepen,… Kortom maatwerk!
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
In 2019 werden een extra collectie grootletterboeken en niveauboekjes aangekocht.
Aan leners die problemen hebben met het lezen van gewone boeken werder er 41 volwassendaisyschijfjes uitgeleend en 15
daisyschijfes voor de jeugd.
Boekstart: in het consultatiebureau van Kind en Gezin
- aan 65 baby's van 6 maanden werd een boekpakket meegegeven
- aan 69 peuters van 15 maanden werd op het consultatiebureau van Kind en Gezin een bon voor gratis boekstart-pakket
meegegeven.
- 30 boekstart-pakketten voor peuters werden afgehaald in de biblitotheek.
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Ook werden balpennen aangekocht om de bibliotheek te promoten bij activiteiten speciaal voor specifieke doelgroepen.
AP-35: Aangepaste dienstverlening vr personen met beperkte mobiliteit en vr moeilijk bereikbare doelgroepen
Exploitatie
Aangepaste dienstverlening voorzien voor okanklassen,
allochtonen, slechtzienden, kansengroepen…
Patiënten van het revalidatiecentrum en bewoners van
rusthuizen komen buiten openingsuren naar bib .

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
1.240,60
-1.240,60
1.240,60
-1.240,60
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
3.200,00
1.200,00
-3.200,00
-1.200,00
3.000,00
1.000,00
-3.000,00
-1.000,00
200,00
200,00
-200,00
-200,00

Actieplan: AP-36: Inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen
Met de acties vermeld onder dit actieplan zetten we in op de Vlaamse beleidsprioriteit rond cultuureducatie,
leesmotivatie, informatiegeletterheid en mediawijsheid.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Met de acties vermeld onder dit actieplan zetten we in op de Vlaamse beleidsprioriteit rond cultuureducatie, leesmotivatie,
informatiegeletterdheid en mediawijsheid.
Alle klassen van alle lagere scholen van Groot Herk komen min. om de 3 weken naar de bibiotheek voor schooluitleningen. Ook de
leerlingen van het secundair onderwijs komen voor uitleningen, leesmomenten en lezingen regelmatig naar de bib.
Actie: ACT-121: Leerlingen (basis en secundair) ontdekken tijdens het schooljaar de brede werking van de bib
Leerlingen (basis en secundair) ontdekken tijdens het schooljaar de brede werking van de bib via schooluitleningen, geleide
bezoeken, auteurslezingen, ondersteunen bij taken en groepswerken, betrekken bij literaire activiteiten,…
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
ACTVITEITEN 2019 - SESSIES - DEELNEMERS
Alle klassen van alle scholen van Groot Herk komen voor schooluitleningen, min. 1 keer per maand - 59 - ongeveer 1200 leerlingen
Rondleiding alle 3de kleuterklassen van Groot Herk - 6 - 134
Leesspaarkaart 1ste en 2de leerjaar - / - 14
Leesspaarkaart 3de tot 6de leerjaar - / - 39
Jeugdboekenmaand: Bibster spel voor alle 3de leerjaren - 9 - 151
Jeugdboekenmaand wedstrijd - / - 40
Kwartiertje voorlezen op zondag - 41 - 380
Begeleide uitleningen secundair onderwijs - 15 - 256
Poëzieweek: maken van placemat door leerlingen secundair - 3 -43
Actie: ACT-122: Leerkrachten en begeleidsters van BKO, jeugdbewegingen, speelpleinw. voorzien van educatieve mat.
Leerkrachten en begeleidsters van kinderopvang (ook tijdens hun opleiding), jeugdbewegingen, speelpleinwerking ... voorzien van
educatieve materialen.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
ACTIVITEITEN 2019
Uitleningen aan kinderdagverblijven, Peuterkruispunt, Speelpleinwerking.
Leerkrachten kunnen hun Lerarenkaart afhalen in de bib.
Uitlenen van kamishibai.
Uitlenen aan Buitenschoolse kinderopvang.
Actie: ACT-123: Individueel levenslang leren stimuleren
Individueel levenslang leren stimuleren door via een pluriform informatieaanbod en bibliotheekintroducties de educatieve functies
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van de bib verder uit te bouwen ook voor volwassenen
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
ACTVITEITEN 2019 - DEELNEMERS
Rondleiding voor doelgroep OCMW - 5
Leners kunnen vragen stellen aan de Digi-assistent
Boekenstanden rond actuele thema's
AP-36: Inzetten op samenwerking met onderwijsinstellingen
Exploitatie
Individueel levenslang leren stimuleren
Leerlingen (basis en secundair) ontdekken tijdens het
schooljaar de brede werking van de bib

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
282,83
-282,83
0,00
0,00
282,83
-282,83

Eindbudget
Initieel budget
550,00
650,00
-550,00
-650,00
150,00
250,00
-150,00
-250,00
400,00
400,00
-400,00
-400,00

Actieplan: AP-37: Coordinatie
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Actie: ACT-124: Loon bibmedewerkers

Actie: ACT-125: Bibliotheekportaal via Bibnet

Evaluatie:
Kosten voor deelname bibliotheekportaal werden in 2019 betaald door Cultuurconnect.
AP-37: Coordinatie
Exploitatie

Bibliotheekportaal via Bibnet
Loon bibmedewerkers

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
-800,00
0,00
800,00
0,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Beleidsdoelstelling: BD-11: Herkse kinderen en jongeren kansen geven om te spelen,elkaar te ontmoeten
en zich te ontwikkelen
Herkse kinderen en jongeren alle kansen geven om te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Net als in de andere vrijetijdsdomeinen staat ook in het jeugdbeleid de ontmoetingsfunctie voor op. We willen met onze
activiteiten en ons ondersteuningsbeleid vooral kinderen en jongeren op een leuke, ontspannende manier met elkaar in contact
brengen.
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Actieplan: AP-38: Particulier jeugdwerk ondersteunen
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Net als de sport-en cultuurverenigingen kunnen ook de jeugdverenigingen rekenen op een ruim en gevarieerd
ondersteuningsbeleid vanuit de stad: werkings-en investeringssubsidies, logistieke steun via een uitgebreide uitleendienst,
promotionele ondersteuning, het jeugdhuis als ontmoetings- en fuifplek,...
Actie: ACT-126: Subsidie om fuiven toegankelijk te maken voor mindervaliden
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Er wordt geen subsidie meer gegeven aan de jeugdverenigingen die de checklist invullen. Het fuifreglement wordt momenteel
grondig herbekeken en er zal in 2020 een nieuwe versie van verschijnen, wél met checklist toegankelijkheid, maar zonder subsidies
ervoor.
AP-38: Particulier jeugdwerk ondersteunen
Exploitatie

Uitgaven
Saldo
Subsidie om fuiven toegankelijk te maken voor mindervaliden Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
0,00
0,00
0,00
0,00

Eindbudget
Initieel budget
0,00
100,00
0,00
-100,00
0,00
100,00
0,00
-100,00

Actieplan: AP-39: Ontmoetings-plaatsen en mogelijkheden voor jongeren voorzien
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Dit gebeurt op een drieledige manier:
1) Ruime ondersteuning van de jeugdvereniging
2) Jeugdhuis XL als dé ontmoetingsplaats voor Herkse jongeren
3) Goede ondersteuning van de lokale jeugdraad
Actie: ACT-127: Jeugdverenigingen kunnen rekenen op een subsidie voor hun reguliere werking
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Alle herkende jeugdverenigingen hebben kamp en werking subsidies (23.600 euro) ontvangen (beslissing 18/11/2019).
Actie: ACT-128: Jeugdhuis XL blijft dè ontmoetingsplek bij uitstek voor de Herkse jongeren
Het stadsbestuur blijft in de reguliere begroting de nodige kredieten voorzien om het jeugdhuis te onderhouden, herstellingen uit
te voeren,… De eigenlijke uitbating gebeurt door de jongeren zelf onder begeleiding van de medewerker jeugd. Het jeugdhuis heeft
daarbij de ambitie om zowel een “zuivere” ontmoetingsplek te zijn (dus voldoende openingsuren aansluitend op de lokale
behoeften) als om een “jongerencultuurplek” te zijn door op regelmatige basis thema-avonden, concerten en andere optredens te
organiseren
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Het stadsbestuur blijft in de reguliere begroting de nodige kredieten voorzien om het jeugdhuis te onderhouden, herstellingen uit
te voeren,… De eigenlijke uitbating gebeurt door de jongeren zelf onder begeleiding van een medewerker jeugd. Het jeugdhuis
heeft daarbij de ambitie om zowel een “zuivere” ontmoetingsplek te zijn (dus voldoende openingsuren aansluitend op de lokale
behoeften) als om een “jongerencultuurplek” te zijn door op regelmatige basis thema-avonden, concerten en andere optredens te
organiseren
Actie: ACT-129: De jeugdraad kan rekenen op een actieve ondersteuning vanuit het beleid
Net als alle andere adviesraden kan de jeugdraad rekenen op een ambtelijke ondersteuning (via de medewerker jeugd), op
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logistieke & promotionele ondersteuning bij activiteiten en op een financiële tegemoetkoming voor de reguliere werkingskosten.
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Net als alle andere adviesraden kan de jeugdraad rekenen op een ambtelijke ondersteuning (via de medewerker jeugd), op
logistieke & promotionele ondersteuning bij activiteiten. De structurele subsidie voor adviesraden is weggevallen omdat veel
adviesraden daardoor een onnodige spaarpot hadden opgebouwd. De afspraak is nu dat die spaarpotten worden opgewerkt en
daarna zullen activiteiten, georganiseerd door adviesraden gefinancierd worden vanuit de gemeente.
AP-39: Ontmoetings-plaatsen en mogelijkheden voor jongeren voorzien
Exploitatie

Uitgaven
Saldo
De jeugdraad kan rekenen op een actieve ondersteuning
Uitgaven
Saldo
vanuit het beleid
Jeugdverenigingen kunnen rekenen op een subsidie voor hun Uitgaven
Saldo
reguliere werking

Jaarrekening
23.600,02
-23.600,02
0,00
0,00
23.600,02
-23.600,02

Eindbudget
Initieel budget
23.600,00
23.600,00
-23.600,00
-23.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.600,00
23.600,00
-23.600,00
-23.600,00

Actieplan: AP-40: Voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens zomervakantie, al dan niet door subsidiëring
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Hier kiezen we voor een tweesporenbeleid. Enerzijds voorzien we tijdens vakantieperiodes een aanbod voor kinderen en jongeren
in samenwerking met andere vrijetijdsdiensten, anderzijds zorgen we voor een stevige ondersteuning van speelwerking Kameleon.
Actie: ACT-130: In afstemming met sportdienst zorgt jeugddienst vr gevarieerd kinder- jeugdaanbod
In afstemming met de sportdienst zorgt de jeugddienst voor een gevarieerd kinder- & jeugdaanbod tijdens de schoolvakanties.De
afdeling Vrije tijd zorgt voor een gevarieerd kinderaanbod tijdens elke schoolvakantie. Minstens tijdens één vakantie is er een
aanbod dat op een creatieve manier inspeelt op de Noord-Zuidproblematiek of waarin kinderen kunnen proeven van een vreemde
wereldcultuur (dans, muziek, beeldende kunsten,…)
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
KROKUSVAKANTIE
4 maart kamer pimpen van 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Alle kinderen konden verschillende dingen knutselen om mee naar huis te nemen. Het was wel een leuke creatieve namiddag!
TOTAAL: 20 kinderen
5 maart koekjesdag van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
De kleuters mochten zelf het deeg maken en de koekjes uitsteken. Daarna was er een kleurplaat voorzien. Er waren weinig
kinderen.
TOTAAL: 5 kinderen
5 maart beauty Day van 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Een echte meisjes-dag met maskers en massages. Alle meisjes mochten een bruisbal maken.
TOTAAL: 20 kinderen
7 maart muziekdag van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
De kleuters speelde met de muziekkoffer en maakte daarna een tamboerijn. Een klassieker die wel goed blijft werken. TOTAAL: 6
kinderen
7 maart 3D pennen workshop van 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Workshop ism Creakleur
TOTAAL: 20 kinderen
8 maart sokpopmonster maken van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
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Alle kleuters kregen een handschoen waarvan ze een mannetje/monster mochten maken. TOTAAL: 6 kleuters
8 maart Hotel Transylvania 3 van 14u tot 16u, leeftijd van 4 tem 12 jaar, prijs 4 euro
Leuke film met aangepaste chips!
TOTAAL: 60 kinderen
PAASVAKANTIE
20 april paasspel van 11u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs gratis
Een paasei zoektocht in het Olmenhof. Alle kindjes mochten hard gekookte eitjes zoeken doorheen het Olmenhof. Daarna kreeg elk
kind een zakje met chocolade eitjes. Er waren 5 goude eieren verstopt. Kinderen konden hier een prijs mee winnen. Dit was een
leuk spel voor de kinderen. Daarna was er een fotoshoot mogelijk met de paashaas.
TOTAAL: 80 inschrijvingen/ 98 geweest
8 tem 10 april kunstkamp van 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 20 euro
Op maandag hebben we een groepswerk gemaakt in de gemeenschapszaal in Schulen. De resultaten mochten er zeker zijn! We
hielden het 4-uurtje in de speeltuin wat zeker een meerwaarde was. Op dinsdag en woensdag zaten we in De Markthallen, de
kinderen maakten ontwerpen voor muurschilderingen voor de gangen van de loges. We speelden ook spelletjes in de grote zaal.
Het waren 3 hele leuke dagen en de resultaten waren zeker goed. TOTAAL: 18 kinderen
11 april uitstap Toverland van 8u15 tot 17u30, leeftijd 6 tem 12 jaar, prijs 25 euro
Met de bus naar Toverland. We deelden de kinderen in 3 groepen op aan de hand van leeftijd. Voor het eten spraken we af zodat
alle kinderen samen waren. Het was een leuke namiddag en voor veel kinderen een unieke ervaring! De samenwerking met OCMW
is zeker voor herhaling vatbaar. TOTAAL: 25 kinderen
12 april paasfilm van 14u tot 16u, leeftijd van 4 tem 12 jaar, prijs 4 euro
Pieter Konijn was de paasfilm. Er waren vooral veel kleine kinderen. Ze hadden enorm veel plezier. Voor de eerste keer vroegen
ouders om te mogen blijven tijdens de film. TOTAAL : 40 kinderen
15 tem 17 april kinderpaleis van 13u30 tot 16u30, leeftijd van 6 tem 12 jaar, prijs 15 euro
Elke kamer in De Markthallen is omgebouwd tot een speelkamer met zijn eigen aanbod. Voor de eerste keer was er geen
samenwerking met de speeldoos waardoor we alle kinderen alle activiteiten konden laten kiezen. Het waren 3 leuke dagen met een
goed gevarieerd aanbod! De kinderen vroegen al naar 2020 en om het dan terug een hele week te laten doorgaan.TOTAAL: 40
kinderen.
24 april buitenspeeldag van 14u tot 17u, leeftijd van 3 tot 12 jaar, prijs gratis
Samenwerking tussen dienst sport, speeldoos, SPW en dienst jeugd. Een namiddag met open spelaanbod. Springkastelen, nagelklop
en bouwpakket, boogschieten, sport, speeltuin. Dit jaar kozen we terug voor het Olmenhof, en dat viel heel goed mee. Elk kind
kreeg een wafel en voldoende water van de waterbar.
TOTAAL: 250 kinderen
21 juni Fruitsappenfuif van 20u tot 22u, leeftijd 9 tem 12 jaar, prijs gratis
Voorinschrijving ging vlotter dan vorig jaar. De avond zelf zijn er wel nog een aantal binnengekomen. Het thema snoepwereld was
een succes. De kinderen waren deze editie echt aan het dansen. 2uur fuiven is meer dan genoeg. De workshops waren beperkt tot
haar/nagels pimpen en snoepsaté maken.
TOTAAL: 200 kinderen
ZOMER
9 juli actionpanting 13u30 tot 16u30, leeftijd 12 tem 16 jaar, prijs 4 euro
Workshop gegeven door Villa basta die doorging in basisschool Herx. Alles is goed verlopen.
TOTAAL : 9 deelnemers
28 augustus Escaperoom 13u tot 16u30, leeftijd 12 tem 16 jaar, prijs 4 euro
Escaperoom in Hasselt. 2 verschillende kamers tegelijkertijd. We hadden alleen meisjes bij maar ze hebben wel echt hun best
gedaan. Beide groepen zijn uit de kamer geraakt. Zeker voor herhaling vatbaar.
TOTAAL: 10 deelnemers

HERFSTVAKANTIE
28 oktober 'Komen eten' van 13.30 tot 16u30 leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro:
We delen de groep op in een aantal maaltijden (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) en voorzien een aantal recepten en
ingrediënten voor elke groep. Ze worden verdeeld over verschillende lokalen met nodige materialen. De kinderen maakten croques
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& toastjes, spaghetti met rode saus en fruitsalade. Alles viel goed in de smaak!
TOTAAL: 15 deelnemers
29 oktober Crea-dag 14 tot 16u leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro:
een namiddag creatief zijn met kleuters. De kinderen maakten een verrassingstekening. Een A3 papier inkleuren met vetkrijtjes en
daarna met een donkere acryl verf erover schilderen. Eens de verf droog was mochten ze met saté stokjes krassen in de verf zodat
de kleurtjes terug tevoorschijn komen. Leuke activiteit met mooie resultaten.
TOTAAL: 7 deelnemers
29 oktober 13.30 tot 16u30 leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro:
Elk kind heeft een monstertje uit Slickclay gemaakt. Workshop ism Creakleur. De kinderen waren snel klaar en zijn dan spelletjes
gaan spelen in de grote zaal. Na het 4-uurtje hebben ze een houten bordje in thema Halloween versierd.
TOTAAL: 20 deelnemers
30 oktober Filmnamiddag, 14u tot 16u, leeftijd 4 tem 12 jaar, prijs 4 euro
Corgi film. De kinderen kregen allemaal chips en een sapje tijdens de pauze. Alles verliep vlot zowel het inschrijven als ophalen. De
kinderen vonden het een leuke film.
TOTAAL: 94 kinderen
30 oktober Filmavond, 19u tot 20u30, leeftijd 4 tem 12 jaar, prijs 4 euro
The Nightmare Before Christmas. De kinderen kregen allemaal chips en een sapje tijdens de pauze. Alles verliep vlot zowel het
inschrijven als ophalen. TOTAAL: 47 kinderen
31 oktober Heksendag, 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Er was een goed gevuld programma voorzien maar er waren maar 4 kinderen komen opdagen. De kinderen die er waren kregen alle
aandacht en vonden het wel leuk.
TOTAAL: 4 deelnemers
KERSTVAKANTIE
23/12 Kerstkoeken bakken van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
Het is koud buiten en lekker warm binnen, het ideale moment om lekkere kerstkoekjes te bakken. De kinderen hebben in 3
groepjes zelf deeg gemaakt en de koekjes uitgestoken. Daarna hebben ze van petit beure koekjes huisjes gemaakt. Alles verliep
vlot.
TOTAAL: 15 deelnemers
23/10 Bake off 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Een taart bakken is al een kunst maar deze mooi versieren is echt voor de pro’s. Laat je bak- en decoreertalenten zien tijdens de
bake off. Allemaal basiscake verschillende versiertechnieken. Een leuke namiddag waar kinderen in 3 groepen elk een cake
gebakken hebben. Eens de cake in de oven zat, zijn ze met de decoratie begonnen. Alles verliep vlot.
TOTAAL: 16 deelnemers
23/12 Pyrografie 9 -11u, leeftijd 11 tem 16 jaar, prijs 4 euro
Met een pyrograaf brand je de mooiste spreuken of afbeeldingen in hout. De workshop was een succes. Veel positieve reacties.
TOTAAL: 8 deelnemers
23/12 muziek producen 13.30 -16.30u, leeftijd 11 tem 16 jaar, prijs 4 euro
Een computer, de juiste software en een hoofdtelefoon. Meer heb je niet nodig om een goede song te maken. Tijdens deze sessies
leert een professionele muzikant je vette beats en knappe songs programmeren op je laptop. Alles is goed verlopen en de tieners
waren erg positief.
TOTAAL: 5 deelnemers
24/12 pyjamadag van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
We gaan samen lekker snoezelen en spelletjes spelen in onze pyjama. Kom je mee doen met ons kussengevecht en
slaapwandelwedstijd? De opdrachtjes in de ballonnen waren een groot succes! TOTAAL: 15 deelnemers
24/12 Film 'The Grinch' 14 -16u, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
De kinderen vonden de film grappig.
TOTAAL: 56 deelnemers
27/12 sneeuwzoektocht van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
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We dromen allemaal van een witte kerstvakantie. Samen met de kleuters gaan we op zoek naar de sneeuwvlokjes. Veel
zoekspelletjes doorheen het gebouw. Was een leuke voormiddag. De kinderen deden goed mee.TOTAAL: 13 deelnemers
27/12 Verrassingsdag 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Wij verklappen niks maar het gaat sowieso leuk worden! Misschien is het wel lasertag? Of pimp je een bag… Of staat er een
springkasteel in de zaal… Het eerste uur hebben we samen leuke spelletjes gespeeld. Daarna mochten de kinderen kiezen voor
actieve spelletjes of knutselen. De dag vloog voorbij. TOTAAL: 20 deelnemers
30/12 crea-dag van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
Workshop ism Creakleur. De kinderen hebben allemaal 3 dingen geknutseld. Was in orde. TOTAAL: 16 deelnemers
30/12 Crea workshop 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Wij gaan saaie T-shirts pimpen tot galaxy shirts. De resultaten waren leuk TOTAAL: 20 deelnemers
31/12 Kleuterparty van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
De laatste dag van 2019 sluiten we af met een echte kleuterparty. Samen dansen we de voormiddag weg. TOTAAL: 14 deelnemers
31/12 Nieuwjaarsfeest 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
We sluiten de laatste activiteit van 2019 of met een knalfeest! Kom mee klinken en dansen in je mooiste party outfit.TOTAAL: 21
deelnemers
3/1 knuffeldag van 10u tot 12u, leeftijd 4 tem 6 jaar, prijs 4 euro
Heb je die knuffel altijd al in een schattige hoed willen zien? Spelen jullie graag poppenkast en verstoppertje met de knuffel? Kom
dan met je favoriete knuffel mee spelletjes spelen.TOTAAL: 14 deelnemers
3/1 Papier-Maché workshop 13u30 tot 16u30, leeftijd 6 tem 10 jaar, prijs 4 euro
Met behangerslijm en oude kranten maken wij de mooiste creaties! Vettige handen gegarandeerd. Workshop door Bazart was
geslaagd. Mooie eindresultaten.
TOTAAL: 20 deelnemers
Actie: ACT-131: Kinderen in kansarmoede kunnen deelnemen aan gemeent. vrijetijdsactiviteiten aan een voordeeltarief
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Indicator : vermelding verminderde tarieven op promotiemateriaal, aantal deelnemers aan verminderd tarief. De prijzen worden
vrij laag gehouden. Kinderen die naar speelpleinwerking Kameleon gaan en aangesloten zijn bij het OCMW, daarvan wordt het
inschrijfgeld vergoed door het OCMW.
We organiseerden in samenwerking met OCMW een uistap naar Toverland waar 15 kinderen gratis aan konden deelnemen en er is
een vrijetijdsoverleg met de collega's van het ocmw waarbij we trachten acties te ondernemen voor mensen in kansarmoede (bvb.
gratis consumptiebonnen op parkconcerten in de zomer)
Actie: ACT-132: Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het speelplein een fijne extra opvangplek.
De vzw Speelpleinwerking kan rekenen op een ondersteuning vanuit de afdeling Vrije Tijd. Er wordt nauw samengewerkt met de
dienst Jeugd. De locatie van het speelplein wordt jaarlijks aangepast in het kader van de bestaande behoeften.
In de zomer van 2016 mochten ze de lokalen van de Herckerrode school als binnenlocatie gebruiken.
Evaluatie:
Speelpleinwerking Kameleon heeft afgelopen zomer 6 weken speelpleinwerking georganiseerd op Campus Ursula van de SintMartinusscholen. Er stonden afgelopen zomer 32 gemotiveerde animatoren op het plein, met een gemiddelde van 10 animatoren
per dag. We hadden 2016 bezoekers verspreid over de hele zomer met als hoogtepunt de startdag met 151 kinderen. Gemiddeld
kwamen er 67 kinderen per dag naar speelplein. Dat betekent een stijging tegenover 2018.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019
STADSBESTUUR HERK-DE-STAD

2019
12/08/2020 12:27

34 / 40

AP-40: Voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens zomervakantie, al dan niet door subsidiëring
Exploitatie
In afstemming met sportdienst zorgt jeugddienst vr
gevarieerd kinder- jeugdaanbod
Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het speelplein
een fijne extra opvangplek.

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
6.154,41
-6.154,41
4.354,41
-4.354,41
1.800,00
-1.800,00

Eindbudget
Initieel budget
6.300,00
6.300,00
-6.300,00
-6.300,00
4.500,00
4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
1.800,00
1.800,00
-1.800,00
-1.800,00

Actieplan: AP-41: Jeugdcultuur een plaats geven in Herk-de-stad
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Jeugd & cultuur doet in Herk-de-Stad automatisch denken aan Rock Herk, destijds ontstaan uit de jeugdraad, maar inmiddels al lang
op eigen benen staand. Waar Rock Herk steeds een podium voor alternatieve, beginnende bands is geweest, werken we met de
jeugddienst op dezelfde manier. We proberen lokale bands zo goed mogelijk te ondersteunen (maatwerk) en podiumkansen te
bieden. Daarnaast is er in XL een beperkt cultuuraanbod van voorstellingen en concerten gericht op jongeren.
Actie: ACT-133: Jeugdhuis XL organiseert jaarlijks jongerencultuurevenement : concert, DJ-sessie, stand-up comedy, …
Evaluatie:
Op 30 maart was er Extra large, hip hop bash, een nieuw concept. Met 200 aanwezigen was dit een geslaagd project.
De fuiven georganiseerd in 2019 waren stuk voor stuk successen. De Aprés-ski party van 5 april kende 150 aanwezigen. 5+1 jaar
Kwijt Trek Systeem op 30 april kende 300 aanwezigen (volzet). De beachparty van 6 juli kende 300 aanwezigen (volzet). De
schuimfuif op 13 september had 300 aanwezigen (volzet). De nieuwjaarsfuif op 31 december had 200 aanwezigen (volzet).
Verder waren er enkele thema-avonden: Nieuwjaarsborrel in XL, pre-party- Blackligt- Jour de l'amour-moeder waarom fuiven wij Beestenfeest -Hawaiian Tikki-hippie Shake- , Valentijn in XL, 2 xzware bierenavonden, fifa toernooi, Croque O Clock, lokale helden
DJ contest, 2x loempialand, Filmavond, Closet sale, 2x Fin d'examens, 2x rapportafhaling, nugget Olympics, Karaoke night, end of
summer, Chateau XL, Radje voor de sfeer, Bring your own vinyl, Bingo, nut november, decenniaboit, karaoke night,
De Sound track voorronde (opvolger Limbomania) in samenwerking met Rock Herk ging door op 20 september hier waren 80
aanwezigen.
Actie: ACT-134: jeugdhuis XL biedt podiumkansen aan lokale groepen d.m.v. jamsessies, vrij podium, optredens
jeugdhuis XL biedt podiumkansen aan lokale groepen d.m.v. jamsessies, vrij podium, optredens bij evenementen,…
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Op 30 april was er een samenwerking tussen jeugdhuis XL en Kwijt trek Systeem voor hun 6 jarig bestaan. Er waren 300
deelnemers. Op 26 april was er een DJ contest in thema van lokale helden.
Op 20 september was er een samenwerking tussen jeugdhuis XL en Rock Herk: de allereerste editie van Sound Track, een
gloednieuw podium- en kansenparcours voor artiesten met talent en ambitie.
Onze jaarlijks Hoogmis, eXLent op 14 december, kent alsmaar minder succes. Het was een concertavond met optredens van The
Germans, Borokov Borokov, Hypochristmutreefuzz & Skiska Skooper. Met spijt in het hart gaan we allicht dit concept laten vallen.
Er wordt hard gewerkt aan en voor een dure productie. 70 bezoekers zijn dan weinig.
Actie: ACT-135: loon jeugdcoordinator
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd
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AP-41: Jeugdcultuur een plaats geven in Herk-de-stad
Exploitatie

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Jeugdhuis XL organiseert jaarlijks jongerencultuurevenement Uitgaven
Saldo
: concert, DJ-sessie, stand-up comedy, …
jeugdhuis XL biedt podiumkansen aan lokale groepen d.m.v.
Uitgaven
Saldo
jamsessies, vrij podium, optredens
loon jeugdcoordinator
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Jaarrekening
7.614,58
0,00
-7.614,58
3.301,75
-3.301,75
2.842,83
-2.842,83
1.470,00
0,00
-1.470,00

Eindbudget
Initieel budget
5.000,00
4.900,00
0,00
0,00
-5.000,00
-4.900,00
3.300,00
3.200,00
-3.300,00
-3.200,00
1.700,00
1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Beleidsdoelstelling: BD-13: Vlotte en veilige mobiliteit in Herk-de-Stad verzekeren
Vlotte en veilige mobiliteit in Herk-de-Stad verzekeren
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De herziene parkeerverordening wordt toegepast. De kwaliteit van de schoolparkings werd verbeterd in ruil voor buitenschools
gebruik. De studiefase van het trage wegenproject werd afgerond. In samenwerking met het regionaal landschap werd het
stapsgewijs uitvoeringstraject opgestart, maar de onderhandelingen met de grondeigenaars verlopen stroef.

Actieplan: AP-46: Aanpak van de groeiende parkeerproblematiek
Evaluatie:
De vernieuwde verordening over parkeren wordt als instrument gebruikt om een parkeerbeleid te voeren bij
vergunningsaanvragen. Binnen de blauwe zones wordt een handhavingsbeleid gevoerd door middel van GAS. De gedeelde
schoolparkings blijven naschools in gebruik voor het publiek in ruil voor het onderhoud door de gemeente. Voor de heraanleg van
de parking Guldensporenlaan is een masterplan van het volledige binnengebied nodig. Meerdere gesprekken met de eigenaars
werden gevoerd, private projecten besproken, maar voorlopig wordt geen consensus bereikt.
Actie: ACT-151: Opwaarderen van de parkeerplekken rond de lus van Herk-de-Stad
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De verbeteringswerken aan de gedeelde schoolparkings werden in 2018 gerealiseerd. De parking Vezerlaan werd voorzien van een
taxistandplaats en 2 laadpalen voor elektrische voertuigen. De parking op de toegangsweg naar het binnengebied aan de
Guldensporenlaan kan enkel heraangelegd worden indien een omvattend masterplan voor het binnengebied is goedgekeurd. Met
de omwonenden is daar nog geen overeenstemming over.
Actie: ACT-152: Actualisatie parkeernorm bij aanleg van woningen
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
In April 2019 werd het aangepaste reglement parkeren door de gemeenteraad vastgesteld.
Actieplan: AP-47: Verbetering mobiliteit in en tussen de 5 kerkdorpen op duurzame wijze
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
De uitvoering van het 'Trage wegen-plan' is via een overeenkomst met regionaal landschap gestart voor de realisatie van de
prioritaire trage wegverbindingen. Gesprekken met aangelanden en eigenaars verloopt moeizaam.
Actie: ACT-153: Fietsvoorzieningen aanleggen
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Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Fietssuggestiestroken aangelegd in de Schoolstraat.
Actie: ACT-154: Trage wegen in kaart brengen en ontwikkelen visie ontsluiting of (her-)ingebruikname.
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
Het trage wegenplan werd eind 2017 voltooid. De visie hieromtrent moet nog verder uitgewerkt en uitgerold worden.
Actie: ACT-155: Openstellen trage wegen
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
In samenspraak met Regionaal landschap wordt een prioriteitenlijst opgemaakt om de eerste wegen open te stellen. Gesprekken
met eigenaars en aangelanden verlopen moeizaam.
AP-47: Verbetering mobiliteit in en tussen de 5 kerkdorpen op duurzame wijze
Investeringen
Fietsvoorzieningen aanleggen
Trage wegen in kaart brengen en ontwikkelen visie
ontsluiting of (her-)ingebruikname.

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
42.948,48
-42.948,48
41.448,48
-41.448,48
1.500,00
-1.500,00

Eindbudget
Initieel budget
475.209,59
0,00
-475.209,59
0,00
475.209,59
0,00
-475.209,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Beleidsdoelstelling: BD-14: Ruimte ontwikkelen voor wonen, leven en ondernemen
Ruimte ontwikkelen voor wonen, leven en ondernemen
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
De opmaak van de verordening woonkwaliteit is tijdelijk on hold gezet. Het vergunningenregister opgemaakt in samenwerking met
de GIS coördinator. De opmaak van het ROP is gefinaliseerd.

Actieplan: AP-48: Ruimtelijke planning
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
RUP Blijkbaan goedgekeurd - RUP projectzone BKO Daelersveld goedgekeurd. - Opmaak vergunningenregister uitgevoerd, moet
voortdurend up te date gehouden worden, ROP opgemaakt.
Actie: ACT-156: Actualisatie van bestaande BPA's dmv RUP's
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
RUP Blijkbaan en RUP projectzone BKO Daelersveld werden definitief vastgesteld in 2017.
Actie: ACT-157: Omvorming tot statuut van ontvoogde gemeente vr zelfstandig stedenbouwkundig vergunningbeleid.
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Vergunningenregister is vastgesteld en conform verklaard (zie ACT-158) en actualisatie ROP is gefinaliseerd (ACT-158). Dit betekent
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dat nagenoeg integraal voldaan wordt aan de 5 gestelde voorwaarden voor de ontvoogding, verplicht vanaf 01.01.2018.
Actie: ACT-158: Opmaak vergunningenregister
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Uitgevoerd. Vastgesteld door CBS op 20 februari 2017.
Actie: ACT-159: Opmaak register onbebouwde percelen
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Het register onbebouwde percelen is opgemaakt goedgekeurd en gevalideerd en wordt 2 keer per jaar geactualiseerd.
Actie: ACT-160: Opmaak planregister
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Uitgevoerd. Conform verklaard 11 juni 2015.
Actieplan: AP-49: Ruimte voor kwaliteitsvol wonen
Evaluatie:
Continu proces. In 2019 werden de prioritaire acties verder uitgevoerd met de nadruk op de acties in het kader van de
aanbevelingen van Audit Vlaanderen. Tijdens de gemeenteraad van juni werd aan de gemeenteraad de stand van zaken
gerapporteerd.
Actie: ACT-161: Aansnijding van een bijkomend woonuitbreidingsgebied
WUG Daelersveld of WUG Herckerveld
Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Evaluatie:
Op basis van groepswoningbouw wordt op korte termijn een aanvraag ingediend voor verdere uitbreiding van WUG 'Tamerpark'.
Hier worden ook +- 20 sociale huurwoningen voorzien.
Actie: ACT-162: Het stimuleren van actoren voor de realisatie van het sociaal objectief
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
De projecten van de verschillende partners worden vanuit WWL en het bestuur ondersteund om het BSO te bereiken, o.a. door
screening van de leegstand en verwijzing van de eigenaars naar het SVK, semesteriëel overleg met alle sociale huisvestingspartners
in het LWO.
Actie: ACT-163: Implementatie leegstandsheffing
Uitvoeringstrend:

In uitvoering

Evaluatie:
Dossieropstart, -beheer, -afhandeling continue lopend, opname nieuwe woningen op register en uitvoeren belastingsreglement
periodiek en consequent, afhandeling beroep- en bezwaarprocedures eveneens.
Actie: ACT-164: Opmaak verordening woonkwaliteit
Uitvoeringstrend:

Afgevoerd

Evaluatie:
In de BBC 2020-2025 werd een nieuwe actie opgenomen om een kader RO uit te werken dat zich zal baseren op het provinciaal
beleidsplan Ruimte.
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Actie: ACT-165: Opmaak verordening splitsen van woningen
Uitvoeringstrend:

Geblokkeerd

Evaluatie:
Besprekingen tussen administratie en bestuur aangaande de inhoudelijke bepalingen zijn stopgezet.
Actie: ACT-166: Oprichten kwaliteitskamer
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
De oprichting van een kwaliteitskamer was voorzien in het kader van provinciale subsidies voor wonen. De kamer moet echter
intergemeentelijk opgericht worden en Lummen bleek binnen WWL geen voorstander van dit initiatief. De oprichting werd
uitgesteld en opgenomen in het nieuwe projectvoorstel WWL 2020-2025.
Actie: ACT-167: Handhavingsbeleid RO uitwerken: consequent verbaliseren
Uitvoeringstrend:

In voorbereiding

Evaluatie:
Er lopen gesprekken ivm een mogelijke IGS geïnitieerd vanuit Hasselt om onder andere handhaving mee in op te nemen.
Actie: ACT-168: Heraanleg van het dorpsplein aan de kerk in Berbroek
Uitvoeringstrend:

Uitgevoerd

Evaluatie:
Groenaanleg werd afgewerkt in april 2019.
Actie: ACT-169: Opmaak RUP Schakkebroek en/of RUP Donk en/of RUP Schulen
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
RUP Schakkebroek mogelijks niet meer zinvol. De velden zijn geen harde infrastructuur en moeten dus niet omgezet worden naar
recreatie. RUP Donk staat achteraan de prioriteitenlijst voor opmaak RUP. RUP Schulen ligt terug ter bespreking
AP-49: Ruimte voor kwaliteitsvol wonen
Investeringen
Heraanleg van het dorpsplein aan de kerk in Berbroek
Opmaak RUP Schakkebroek en/of RUP Donk en/of RUP
Schulen

Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo
Uitgaven
Saldo

Jaarrekening
78.921,66
-78.921,66
78.612,76
-78.612,76
308,90
-308,90

Eindbudget
Initieel budget
128.980,10
0,00
-128.980,10
0,00
71.505,98
0,00
-71.505,98
0,00
57.474,12
0,00
-57.474,12
0,00

Actieplan: AP-50: Ruimte voor ondernemen
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
Het RUP Dealemveld werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Kort daarop werden 2 procedures bij de Raad van State
opgestart. De ontwikkeling van het terrein door de LRM werd on hold gezet tot de Raad van State een uitspraak doet, er is een
dadingsvoorstel aanvaard door de 2 aanpalende eigenaars.
Actie: ACT-170: Uitbreiding van het bedrijventerrein ism LRM
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
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Het RUP Dealemveld werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Kort daarop werden 2 procedures bij de Raad van State
opgestart. De ontwikkeling van het terrein door de LRM werd on hold gezet tot de Raad van State een uitspraak doet, er is een
dadingsvoorstel aanvaard door de 2 aanpalende eigenaars.
Actieplan: AP-51: Ruimte voor recreatie
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
Speeltuin werd volledig vernieuwd. Dierenpark nog niet aangevat, zit vervat in het beheersplan voor het park.
Actie: ACT-171: Ontwikkeling visie recreatieve onderdelen stadspark Olmenhof-Harlaz(ontsluiting-opwaardering)
Het stadsbestuur ontwikkelt een visie voor de recreatieve onderdelen van het stadspark Olmenhof-Harlaz, met het oog op een
duidelijke en vlotte ontsluiting van het park en een opwaardering van de recreatieve onderdelen (speeltuin, dierenpark,...)
Uitvoeringstrend:

Vertraagd

Evaluatie:
Speeltuin werd volledig vernieuwd conform studie van 2008. Dierenpark nog op te starten.
Actie: ACT-172: Opmaak stedebouwkundige verordening vr realisatie groene en landschappelijke inkleding
Het opmaken van een stedenbouwkundige verordening voor het realiseren van een groene en landschappelijke inkleding van
landbouwzetels, hangars en (semi-) industriele gebouwen.
De groenschermen moeten bestaan uit gevarieerde streekeigen beplanting.
Uitvoeringstrend:

Niet gestart

Evaluatie:
Niet gestart.
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