
DE GROTE LIJNEN      

 

1. We willen gezond, duurzaam, aangenaam én betaalbaar kunnen wonen in Herent. En dat willen 
we ook voor onze kinderen en kleinkinderen. We willen hen niet naar Tienen of Aarschot zien 
vertrekken enkel omdat het hier te duur wordt.  
 

2. We willen meer compacte, veranderingsgerichte woningen en meer diverse woonvormen, bv. 
meegroeiwoningen, zorgwoningen, sociale woningen, gemeenschappelijke woonvormen. En dat 
niet apart, maar gemengd in straten, buurten, bestaande en nieuwe verkavelingen. Bovendien met 
vermenging met andere functies, zoals winkels, vrije beroepen, openbaar vervoer, openbaar groen. 
 

3. De mensen/burgers moeten ook zelf compacter, flexibeler, duurzamer (incl. omgeving), 
wijkgerichter, enz. wíllen wonen. Dat komt niet vanzelf, er is hier een taak voor zowel beleid als 
'middenveld'. Om ervoor te zorgen dat meer '(her)bouwheren' die keuze maken, is er nog heel wat 
nodig: visie, sensibilisering, mooie voorbeelden, enz.  
 

4. Oude en nieuwe woningen moeten voldoen aan eisen van milieu en natuur, zoals 
energiezuinigheid, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, isolatie en ventilatie, aandacht voor 
struiken en bomen, de juiste plant op de juiste plaats, voorrang aan inheemse soorten en 
natuurlijke waterbuffering. 
 

5. Grond en ruimte moeten optimaal gebruikt worden. Het groen dat er nu nog is, moet behouden 
blijven en waar mogelijk versterkt worden, onder meer door samenvoegen van delen van 
achtertuinen als nabije speel- en trefplaatsen en behoud van waardevolle bomen. Op openbaar 
terrein kunnen buren en gemeentediensten samenwerken voor inrichting en onderhoud. 
 

6. De publieke ruimte moet worden opgewaardeerd met voldoende aandacht voor zwakke 
weggebruikers. Er moet een overschakeling komen van een dominant hard netwerk naar een 
dominant zacht netwerk door het invoeren van een doordacht circulatieplan in de hele gemeente. 
Daarvoor willen we onder meer de trage wegen bruikbaar maken om de afstand tussen thuis en 
kinderopvang, basisschool, medische zorgverstrekkers, winkels en openbaar vervoer efficiënt en 
veilig te overbruggen zodat stappen of trappen aantrekkelijker wordt dan de auto uit de garage 
halen. 
 

7. Er moeten meer ontmoetingsmogelijkheden zijn: thuis, in openbare gebouwen en in de 
buitenruimte Daarvoor is speciale aandacht nodig voor personen die niet snel uit zichzelf 
aansluiting zoeken in de buurt, bijvoorbeeld oudere mensen of mensen met een beperking. 
 

8. De bestaande open ruimte dient maximaal gevrijwaard te worden door de bevolkingsgroei op te 
vangen in de reeds bebouwde ruimte door kernversterking. De open ruimte mag niet langer 
beschouwd worden als wat overblijft wanneer de rest is ‘ontwikkeld’, maar als basis voor een 
warme gemeente.  
 

9. De onmiddellijke woonomgeving, de buurt, is aan opwaardering toe. Mensen willen het beste 
voor hun buurt. Ze nemen zelf initiatief, voor méér dan buurtfeesten. Burgers moeten kunnen 
participeren in grootschalige (en kleinschalige) bouwprojecten, waar nu quasi uitsluitend 
projectontwikkelaars de zaak in handen hebben: niet alleen informatie, maar participatie. Niet 
alleen bij de beslissing, maar ook tijdens de planfase en bij de uitvoering.   
 

10. Bij dat alles verwachten we als inwoners van Herent de nodige steun van de gemeentelijke 
overheid. Daarvoor is in eerste instantie een visie vereist die zich kan inspireren aan de vorige 
punten en aan de vele ideetjes die zijn naar boven gekomen tijdens inspirHerent 2017 wonen.  
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