
OCMW Herne 
verhoogt mantelzorgpremie 30 –50 –70. Dit zijn de maximum 

snelheden waar u en ik zich al enkele 
maanden aan moeten houden op de 
Hernse wegen.
Ook ik vind het niet altijd evident, 
maar wel nodig om onze omgeving 
veilig te houden.
Voor de autochauffeur lijkt de keuze 
voor deze maxima niet altijd even 
logisch, maar voor de zwakke weg-
gebruiker en de bewoners zijn ze 
noodzakelijk.
Tijdens de meest recente buurtbabbels 
die in elke deelgemeente zijn gehou-
den, kwam steeds als prioriteit num-
mer 1 ‘verkeersveiligheid’ naar voor. 
Of eerder : de verkeersonveiligheid. 
Veel mensen liggen er dus wakker 
van. Hoe hoger de snelheid, hoe meer 
kans op ongelukken en hoe groter 
bovendien de mogelijke  gevolgen.
Draag in het verkeer dus zorg voor 
jezelf én voor de anderen.

Lieven Snoeks

Voorzitter CD&V Herne

Zone 30 –50 –70
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herne

Al in 2009 startte het OCMW van Herne met een man-
telzorgpremie. Het OCMW streeft ernaar een zo ruim 
mogelijke doelgroep te bereiken en de erkenningsvoor-
waarden zo laag mogelijk te houden. Daarom verhoogt 
het OCMW van Herne de mantelzorgpremie nu van 10 
naar 15 euro per maand.
Lees meer hier, op pagina 4!
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Mantelzorgers krijgen vaak heel wei-
nig waardering voor wat ze doen. On-
terecht, want dankzij hun vaak gren-
zeloze inzet kan een groot deel van 
de zorgbehoevende en/of chronische 
zieke mensen in hun eigen vertrouwde 
omgeving (eigen huis) blijven wonen. 
Zonder de mantelzorgers zou het er 
voor vele mensen helemaal anders 
uitzien… In totaal werden in 2009 82 
mantelzorgers uitbetaald, in 2010 zijn 
er dat nog enkele meer.

Aanvraagformulieren kunt u ver-
krijgen via het OCMW Herne, 
Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne, tel 
02/396.21.22 of bij de voorzitster van 
het OCMW Carina Ricour

OCMW Herne verhoogt 
mantelzorgpremie van 10 naar 15 
euro per maand  
De mantelzorgpremie werd in het leven geroepen om de mantelzorgers de 
noodzakelijke maatschappelijke waardering te geven voor hun dagelijkse 
engagement. Het OCMW van Herne verhoogt de mantelzorgpremie nu 
van 10 naar 15 euro per maand.

Raadsleden in de Kijker

Hilde Thiebaut 
& Eric Eeckhoudt  
In deze rubriek zetten we telkens enkele van onze raadsleden in de kijker. 
In dit nummer van herne.direct is het de beurt aan gemeenteraadsleden 
Hilde Thiebaut en Eric Eeckhoudt.

Hilde Thiebaut
Ik ben Hilde Thiebaut. 37 jaar gele-
den zag ik het levenslicht net over de 
taalgrens, waar er in Edingen toen 
nog een echt “zusterhuis” stond. Kort 
nadien streek ik neer in Sint-Pieters-
Kapelle en zag dat het goed was.
Tijdens mijn rijkgevulde tienerjaren 

was ik in Herne niet weg te slaan. De 
Katholieke Kring was mijn stamcafé, 
de jeugdraad mijn engagement. Op 
mijn drieëntwintigste trok ik, met 
enkele vrienden én onbekenden, op 
avontuur door Australië en volgde 
daarna het pad der liefde naar Gent. 
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Raadsleden in de Kijker

Hilde Thiebaut 
& Eric Eeckhoudt  

Tegen de tijd dat mijn man Patrick 
verkocht was aan ons heerlijk Pajot-
tenland en er ons een huis had ontwor-
pen, hadden wij bovendien aan  een 
oplossing voor de vergrijzing gewerkt: 
we kwamen in 2003 met 4 in Sint-
Pieters-Kapelle wonen.

In het dagelijks leven werk ik als 
Business Partner Kaderbeheer in het 
UZ Brussel en zit  ik in het bestuur 
van de ouderraad van  De Bloesem.
Naast gemeenteraadslid ben ik ook 
ondervoorzitter van CD&V-Herne. 
Ik zit in het bestuur van het PWA 
en het “autonoom gemeentebedrijf 
Herne”, ben lid van “Herne Solidair” 
en vertegenwoordig onze gemeente 
samen met een aantal collega’s in de 
Politieraad.

Dit engagement kwam er sinds onze 

tweeling. Sinds Simon en Marie naar 
school gaan zet ik mij niet enkel in 
voor de ouderraad, ik kwam ook tot 
het besef dat er aardig wat werk aan 
de winkel is om de kinderen een 
veilige en aangename omgeving te 
geven. Daarom probeer ik om mijn 
engagement van, eerst de jeugdraad en 
later de ouderraad, verder te zetten op 
gemeentelijk niveau.

Ik hoop hierdoor mijn steentje te 
kunnen bijdragen aan een veiligere 
schoolomgeving. Ook het creëren 
van een fraaie en groenere openbare 
ruimte en eerlijke handel stimuleren 
binnen onze gemeente staat bovenaan 
mijn lijstje met “te verwezenlijken” 
projecten.

In het begin van deze legislatuur  
kenden de inwoners van Herne mij 

nog niet heel goed, maar ik heb de 
indruk dat ik op de goede weg ben. 
Ik zou natuurlijk het liefst nog meer 
mensen leren kennen, want met hoe 
meer mensen je in contact komt, des 
te beter kan je te weten komen wat er 
leeft onder hen.

Het is natuurlijk niet altijd evident 
om de bewoners van de gemeente op 
de hoogte te houden van alles wat we 
met het gemeentebestuur doen. Via 
het informatieblad en de gemeente-
lijke website zijn we volgens mij toch 
op de goede weg. Ik ben dan ook trots 
dat ik aan de opbouw van deze site 
heb meegewerkt.

De Hernenaren moeten ook weten dat 
ze bij mij en de rest van het gemeen-
tebestuur altijd terecht kunnen met 
vragen en opmerkingen allerhande.

Eric Eeckhoudt

Ik ben Eric Eeckhoudt. Een vijftiger, 
geboren en getogen in Herfelingen. 
Vader van Joke (25) en Stijn (21) en 
bijna 3 jaar weduwnaar van Maggy 
Tresignie. Ik heb momenteel een 
nieuwe relatie met Liliane en woon 

sinds 28 jaar in de Terlindenstraat in 
Herfelingen.

In het dagelijkse leven werk ik bij 
Belgacom als hoofd van het teken-
bureau voor de zone Brussel. Naast 
het in orde houden van huis en tuin, 
houd ik me in mijn vrije tijd vooral 
bezig met muziek spelen in een aantal 
fanfare’s, zingen in het kerkkoor van 
Herfelingen en met het kerkfabriek.

Op politiek vlak ben ik sinds 1994 
OCMW-raadslid. Ik tracht ook mijn 
steentje bij te dragen en het beleid 
mee te bepalen tijdens de maandelijk-
se vergadering van de partijraad en als 
hulpkok tijdens het jaarlijks eetfestijn.

De mensen kennen mij waarschijn-
lijk vooral vanwege mijn sociale en 
maatschappelijke engagement dat zich 
weliswaar meestal toespitst op Herfe-
lingen. Ik ben er altijd bij als er iets te 
beleven of te organiseren valt. Jaren 
geleden was ik mede-organisator van 
de toenmalige dorpsfeesten en ik was 
een tiental jaar lokaal verantwoorde

lijke van de Rode Kruis hulpdienst.

De autochtone bevolking van Her-
felingen zal mij vooral kennen door 
mijn afkomst. Mijn ouders en groot-
ouders waren zeer geëngageerde men-
sen binnen de Herfelingse gemeen-
schap en zo ben ik er als het ware van 
kleinsaf ingerold.

Bij de mensen van de andere deelge-
meenten zal ik wel wat minder bekend 
zijn. Ik heb de indruk dat men als 
OCMW-raadslid toch wat minder in 
de kijker loopt dat de gemeenteraads-
leden. Dit is zeker een gevolg van de 
aard van de materie waar wij ons mee 
bezighouden. Sociale dossiers hoeven 
niet naar buiten te worden gebracht.

Wij bekijken en beoordelen in de eer-
ste plaats “sociale dossiers” en zorgen 
er zo mee voor dat de mensen die het 
moeilijk hebben in onze maatschap-
pij toch nog een menswaardig bestaan 
kunnen hebben. Dit kan onder andere 
door de ontwikkeling van de thuis-
diensten zoals de poetshulp, thuiszorg, 
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LOI in dominicanessenklooster  
Een asielzoeker is iemand die gevlucht is uit zijn land van herkomst en die 
niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid 
in gevaar is. Op basis van het Vluchtelingenverdrag of het Europees ver-
drag voor de rechten van de mens kan hij of zij in ons land bescherming 
genieten en recht op verblijf in België bekomen. 
Asielzoekers vragen asiel aan in een 
bepaald land waar zijn denken veiliger 
te kunnen leven. Vluchtelingen heeft 
men in alle tijden gekend, zo ook hier 
tijdens de wereldoorlogen. 
Vlaams kunstenaars en intellectuelen 
vluchtten naar Nederland ten tijde van 
de Spaanse overheersing. 
Kerken, kloosters en gymzalen wer-

den vaak gebruikt als plaatsen voor 
asielzoekers onder te brengen.
Het OCMW van Herne heeft opvang 
voor 2 “LOI’ers”, d.w.z. Lokaal 
Opvang Initiatief. De vluchteling 
heeft recht op materiële steun (geen 
financiële). In België is er een schrij-
nend gebrek aan opvangplaatsen voor 
asielzoekers zoals eind vorig jaar dui-

delijk is geworden via de media. Door 
de aankoop van het Dominicanessen-
klooster kan het OCMW zijn op-
vangplaatsen uitbreiden van 2 naar 4 
vluchtelingen en zo aan zijn minimale 
wettelijke verplichtingen voldoen.

Carina Ricour, 

Voorzitster OCMW Herne

In het algemeen worden twee soorten asielzoekers onderscheiden: politieke en economische vluchtelingen. 
De eerste categorie worden vervolgd wegens hun godsdienstige, politieke of syndicale opvattingen en zijn 
gevlucht voor hun eigen veiligheid. Dit zijn de vluchtelingen in de zin van art 1A van het Vluchtelingen-
verdrag van 1951. De economische vluchtelingen vragen asiel aan om een beter leven te kunnen leiden. 
Landen zijn verplicht om opvang te bieden aan de eerste categorie van politiek vluchtelingen als ze het 
Vluchtelingenverdrag hebben ondertekend.

klusjesdienst, mindermobiele centrale, 
mantelzorgpremie...

Sinds 2007 ben ik tevens lid van het 
Vast Bureau van het OCMW. Hier 
wordt vooral voorbereidend werk 
geleverd wat betreft budget, perso-
neelszaken, sociale projecten, enz..., 
kortom, de middelen voor de dage-
lijkse werking van het OCMW.

Mijn engagement is het verder uitbou-
wen van een sociale bewogenheid die 
ik zowat met de paplepel heb meege-
kregen. Het helpen van anderen heeft 
mij altijd al aangesproken en dit kan 
voor een gedeelte zeker via het sociaal 
opvangnet dat het OCMW is.

Wie droomt net als ik niet van een 
gemeenschap waar het goed is om 

toeven, waar ook de ouderen en de 
minderbedeelden gesteund en onder-
steund worden in hun dagdagelijkse 
doen zodat ze er zich zolang mogelijk 
thuis voelen?

Interviews afgenomen door Ilse Devos


