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Afwezig / 

 
DE GEMEENTERAAD 

Deze zitting is een voortgezette zitting van de zitting van 18 mei 2020. 

 
Openbaar 

Bijkomend agendapunt 

1 Bijkomend agendapunt N-VA: Oprichting Babbellijn. 

Inhoudelijke motivering 

Motivering 
Het coronavirus heeft een impact op het dagelijkse leven van iedereen. De maatregelen die de Nationale 
Veiligheidsraad nam tegen de verspreiding van het coronavirus, hebben heel wat sociaal contact doen weggevallen. 
Fysiek contact met buren en familie is niet of slechts in beperkte mate toegelaten. Hierdoor voelen veel inwoners 
zich sociaal geïsoleerd. Blijf in je kot kan eenzaam zijn. Soms lukt het wel om via andere kanalen dan gewoonlijk 
met elkaar in verbinding te blijven, maar ook dit is niet voor ieder van ons evident. 
  
De N-VA-fractie vraagt daarom de oprichting van een Babbellijn, waar senioren of eenzame inwoners terechtkunnen 
om met iemand een praatje te slaan. Op die manier kan zo’n Babbellijn het sociaal isolement proberen te 
doorbreken. De lijn wordt bemand door vrijwilligers en is op afgebakende uren beschikbaar. Het doel is dat 
eenzame Herkenaren hier hun hart kunnen luchten. Indien er vraag is naar gespecialiseerd advies, verwijzen de 
vrijwilligers hen door naar het Sociaal Huis, De Cirkel, de huisarts ... De oprichting van een Babbellijn houdt geen 
zware financiële kosten in voor de gemeente, aangezien de lijn door vrijwilligers bemand zou worden. Om dit 
initiatief te doen slagen, kan het stadsbestuur het telefoonnummer en de bereikbaarheid van de babbellijn kenbaar 
maken via bijvoorbeeld het gemeentelijk informatieblad, de nieuwsbrief, website en sociale media. In tal van andere 
gemeenten werd de Babbellijn al met succes ingevoerd. 
Gelet op het antwoord gegeven door schepen Marijke Berden: 
De babbellijn is een waardevol initiatief. In We zijn samen met het OCMW gaan brainstormen om de Herkenaren zo 
goed mogelijk te ondersteunen vooral onze senioren en de geïsoleerde burgers. Er is opgestart om alle 75 plussers 
telefonisch te contacteren en eventueel zo nodig een huisbezoek te doen. Er zijn meer dan 700 gezinnen 
gecontacteerd en meer dan 200 bezoeken afgelegd. Deze lijsten worden permanent aangevuld zodat we de 
mensen die opgevolgd willen worden ook degelijk kunnen opvolgen. Er is vastgesteld dat deze doelgroep sterk 
omkaderd is. Met een sterk netwerk en er worden weinig problemen gedetecteerd. Iedereen vond het een zeer mooi 
initiatief. Daarnaast verwijs ik jullie naar de vele hulplijnen die er al bestaan. Een bijkomende hulplijn zou echter 
alleen maar voor verwarring zorgen en de aandacht afleiden van andere professionele initiatieven met professionele 
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hulpverleners aan de andere kant van de lijn. Met datgene wat ook gedeeld wordt en wat ook dagelijks te zien in de 
sociale media mogen we stellen dat een grote solidariteit bestaat. Mensen zijn er voor elkaar. We leven niet in 
Brussel, Antwerpen of Gent maar in Herk-de-Stad. Een gezellig plattelands solidair stadje. Wat we reeds doen ligt in 
dezelfde lijn met wat jullie vragen en is dus voor mij eigenlijk geen meerwaarde. 
  
Voorstel 
De gemeenteraad van Herk-de-Stad 
- Overwegende dat de crisissituatie rond het coronavirus Covid-19 uitzonderlijke maatregelen vereist die een impact 
hebben op het psychisch welzijn van de inwoners; 
- Overwegende dat de sociale impact van de genomen maatregelen zoals het beperken van sociaal contact de 
inwoners van Herk-de-Stad onder druk zet; 
- Overwegende de toenemende vergrijzing in Herk-de-Stad; 
- Overwegende de geringe kostprijs; 
- Overwegende dat de gemeente zelf ook maatregelen kan treffen die de eenzaamheid bij senioren kan verlichten; 
- Gelet op de bevoegdheid van deze Raad, in overeenstemming met het Decreet Lokaal Bestuur; 
- Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken; 
  
Gelet op het antwoord door de schepen geformuleerd op de vraag en de hieruit voortvloeiende motivering teneinde 
niet in te gaan op het verzoek om deze beslissing te nemen. 
 
Stemming: 
Met 3 stemmen voor (Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen), 16 stemmen tegen (Bert Moyaers, 
Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, 
Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, 
Ludo Knaepen), 4 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, Tim Raskin, Gunter De Ryck) 
 
Beslissing: 
 
De vraag tot oprichting van een babbellijn voor Herkenaren wordt verworpen. 
  

Motivering onthouding 

Fractieleider Lo Guypen van de fractie NIEUW verantwoordt zijn onthouding als volgt en de Onafhankelijken sluiten 
zich hierbij aan: 
Mensen in isolement contacteren is een edel principe. Tot zover. Maar overdaad schaadt! Uit ervaring weten we dat 
vele mensen al op eigen vrijwillig initiatief contact houden met familie, buren en mensen die eenzaam zijn. Ook het 
ocmw heeft ter zake al initiatief ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook tal van nationale initiatieven die zich hier op 
toeleggen. Voor de fractie NIEUW Herk-de-Stad en de Onafhankelijken zijn al deze bestaande 
contactmogelijkheden meer dan voldoende vanuit het principe ‘trop is teveel!’. 

________ 
Raadslid Gunter De Ryck wenst de onthouding van de fractie Groen niet te motiveren. 

_________ 
 

 

2 Bijkomend agendapunt Groen: Landschapsbeheersplan. 

Feiten en context 

Herk-de-Stad beschikt over een uniek stukje beschermd landschap: het Olmenhof en de Harlaz. Het domein ‘Oude 
boomkwekerij De Pierpont’ – de officiële naam van park het Olmenhof en de Harlaz – wordt sinds 1987 beschermd 
als landschap omwille van de (natuur)wetenschappelijke, (cultuur)historische en esthetische waarde. 
In april 2008 werd er voor dit domein een landschapsbeheersplan opgemaakt om ervoor te zorgen dat via 
beheersmaatregelen het park behouden en waar mogelijk nog opgewaardeerd kan worden voor de toekomstige 
inwoners. Een aantal maatregelen uit het beheersplan werden onmiddellijk uitgevoerd in 2008 en 2009, terwijl 
andere maatregelen in de tijd gespreid konden worden. 
Ondertussen zijn wij 12 jaar verder en stelt zich de vraag of het landschapsbeheersplan nog actueel is en in 
hoeverre de beheersmaatregelen al uitvoering kenden. 
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1.     Het landschapsbeheersplan is ondertussen al 12 jaar oud en op sommige punten misschien wat gedateerd. 
Een van de veranderingen t.o.v. het goedgekeurde landschapsbeheersplan, met misschien wel de grootste impact 
voor het park, was de verhuis van Rock Herk uit het park Olmenhof. Is de gemeente van plan om op korte termijn 
het landschapsbeheersplan te actualiseren of om een nieuw landschapsbeheersplan op te stellen? 
2.    Het concept van een hondenlosloopweide was niet opgenomen in het landschapsbeheersplan, maar de 
gemeenteraad heeft ondertussen beslist om de mogelijkheid van een hondenlosloopweide in het Olmenhof te 
onderzoeken. Wat is de stand van zaken? 
3.   Twee andere elementen van het park, de minigolf en het dierenpark, waren al opgenomen in het 
landschapsbeheersplan. Deze elementen kunnen echter een opfrissing gebruiken. Is er duidelijkheid over beide 
parkonderdelen? Worden deze vernieuwd of krijgt dit deel van het park bijv. een herbestemming? 
4.  Ook de visvijver met bijhorende vissersclub was in het landschapsbeheersplan opgenomen. In het 
landschapsbeheersplan werd onder hoofdstuk 5 ‘5.1.1. Wijziging waterhuishouding’ de alternatieven voor de 
voeding van de vijver met (hemel)water besproken omdat de vergunning voor de grondwaterpomping in 2013 zou 
vervallen. 
a.       Werden de alternatieven voor de voeding van de Grote vijver uitgewerkt? Wat is de stand van zaken? 
b.      Momenteel wordt de Grote vijver nog steeds gevoed met opgepompt grondwater. Is deze grondwaterpomping 
(her)vergund? Welk volume wordt er jaarlijks in de vijvers gepompt? 
  
  
Gelet op het antwoord gegeven door schepen Guido Ector: 
  
 1.Het landschapsbeheersplan is ondertussen al 12 jaar oud en op sommige punten misschien wat gedateerd. Een 
van de veranderingen t.o.v. het goedgekeurde landschapsbeheersplan, met misschien wel de grootste impact voor 
het park, was de verhuis van Rock Herk uit het park Olmenhof. Is de gemeente van plan om op korte termijn het 
landschapsbeheersplan te actualiseren of om een nieuw landschapsbeheersplan op te stellen? 
In de jaren 2006-2008 werden heel wat plannen gemaakt en werd het landschapsbeheersplan opgemaakt. Het 
betreft een plan met duurzame plannen dat op zijn minst 27 jaar zou stand houden. Er zijn weinig of geen 
veranderingen gedaan en er was ook geen vraag naar. Het enige probleem was eventueel Rock Herk maar de 
verhuis van Rock Herk uit het park Olmenhof is intussen een feit. Een actualisatie van het landschapsbeheersplan 
dringt zich niet echt meer op. 
2. Het concept van een hondenlosloopweide was niet opgenomen in het landschapsbeheersplan, maar de 
gemeenteraad heeft ondertussen beslist om de mogelijkheid van een hondenlosloopweide in het Olmenhof te 
onderzoeken. Wat is de stand van zaken? 
Er werd een informeel onderzoek gedaan via mail en telefoon o.a. met Onroerend Erfgoed maar het is blijkbaar niet 
zo vanzelfsprekend om een  hondenlosloopweide te voorzien in het Olmenhof maar men is op zoek naar een 
alternatief. 
3. Twee andere elementen van het park, de minigolf en het dierenpark waren al opgenomen in het 
landschapsbeheersplan. Deze elementen kunnen echter een opfrissing gebruiken. Is er duidelijkheid over beide 
parkonderdelen? Worden deze vernieuwd of krijgt of krijgt dit deel van het park bijv. een herbestemming? 
In het meerjarenplan zijn wel structurele aanpassingen opgenomen zoals o.a. verdwijnen dierenweide, het 
dierenpark dat eventueel zal verkleind worden met aaibare dieren, er plaats wordt gemaakt voor een kindvriendelijk 
bos en het aanplanten van een aantal bomen.  Ook het behoud van de visserspoel is opgenomen in het 
meerjarenplan. Verder zijn er geen plannen voorzien. Voor verdere aanpassingen moet er afgetoetst worden met 
Onroerend Erfgoed (beschermd park), VMM en de stad zelf. Structurele aanpassingen zullen heel wat centen 
kosten. 
4.Ook de visvijver met bijhorende vissersclub was in het landschapsbeheersplan opgenomen. In het 
landschapsbeheersplan werd onder artikel 5 ' 5.1.1. Wijziging waterhuishouding' de alternatieven voor de voeding 
van de vijver met (hemel)water besproken omdat de vergunning voor grondwaterwinning in 2013 zou vervallen. 
   a. Werden de alternatieven voor de voeding van de Grote vijver uitgewerkt? Wat is de stand van zaken? 
   b. Momenteel wordt de Grote vijver nog steeds gevoed met opgepompt grondwater. Is deze grondwaterwinning 
(her)vergund? Welk volume wordt er jaarlijks in de vijvers gepompt? 
Het is inderdaad zo dat de vergunning voor grondwaterwinning vervallen is aangezien er werd vanuit gegaan dat de 
vergunning zichzelf automatisch vernieuwde. Wij pompen momenteel 6000m³ per jaar op, 80 m³ per dag in hoogste 
nood. We zijn volop bezig met een nieuwe aanvraag en momenteel loopt een openbaar onderzoek wat aangegeven 
wordt in het park Olmenhof. Er werd ook de vraag gesteld naar VMM en Erfgoed Vlaanderen wat betreft de nieuwe 
aanvraag en de vraag naar eventueel een alternatieve oplossing. Wij wachten voorlopig op een antwoord. 
Momenteel is de vraag naar een nieuwe vergunning opgestart maar nog niet toegekend. 
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Beslissing: 
 
Kennis te nemen van de vragen van Groen en de antwoorden hierop gegeven door schepen Guido Ector. 
 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Lore Michiels 
W.g. Voorzitter 

 


