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Herk-de-Stad groeit ondanks i.p.v. dankzij het beleid.
Dat moet anders.
We
hebben
veel
respect voor onze
Herkse handelaars en
ondernemers.
Ze
dragen ertoe bij dat
Herk-de-Stad
geen
spookstad wordt maar
dat je zowel in het
centrum als in de
deelgemeenten
makkelijk alles vindt
wat je dagdagelijks
nodig hebt. Dat is goed
voor de handelaars
zelf maar ook voor alle
andere inwoners die
niet voor alles naar
Hasselt, Diest of Sint-Truiden moeten rijden om daar eerst te zoeken naar een (veel
te dure) parkeerplaats om daarna meer te betalen voor dezelfde kwaliteit. Daarnaast
zorgen onze ondernemers ook voor werkgelegenheid in eigen streek.
Het beleid waar sp.a Herk-de-Stad voor staat wil dan ook twee dingen: onze handelaars
een hart onder de riem steken en nieuwe ondernemers aantrekken. Daarvoor hebben we
concrete maatregelen in petto.
We onderzoeken hoe we via een financiële of logistieke tegemoetkoming ondernemers
die een initiatief lanceren dat nieuw is in Herk-de-Stad extra kunnen ondersteunen.
Wij van sp.a vinden het ook belangrijk dat we ambitieus durven zijn. We moeten onze
handelszaken helpen om ook van buiten Herk-de-Stad nog meer klanten aan te trekken.
Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde middenstandsacties (rond specifieke periodes zoals
eindejaarsfeesten of Moederdag ...) samen met de middenstandsraad te verbeteren of uit
te werken. Waarom ook niet de Herkse geschenkbonnen meer bekendheid geven?
Imagocampagnes zowel binnen als buiten Herk-de-Stad kunnen meer Herkenaren én
niet-Herkenaren ertoe aanzetten in Herk-de-Stad te winkelen. Dergelijke campagnes
hoeven echt niet duur te zijn…

een nieuw en jong bestuur, pittige kandidaten en een hart voor Herk-de-Stad

We blijven het dossier van de uitbreiding van het industrieterrein op de voet opvolgen. We
toonden in ons “rapport van de meerderheid” immers al aan dat de huidige meerderheid
hier enkele stappen in gezet heeft maar dat de uitbreiding nog niet gerealiseerd is.
Vandaag worden er te weinig initiatieven genomen die de groei van Herk-de-Stad
faciliteren. Dat moet anders. Het is uiteraard belangrijk om te weten wat de Herkse
handelaars zelf willen. Als sp.a in het bestuur zit, gaan we in gesprek met de Herkse
middenstandsraad om samen een visie op de toekomst uit te werken.
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