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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Heistenaars

Een nieuw tijdperk breekt 
aan. Met uw steun is de 
N-VA in Heist niet langer 
een oppositiepartij, maar 
wel een meerderheidspartij 
die de komende jaren mee 
onze gemeente zal besturen. 
Dat gaan we doen met vier 
andere coalitiepartners. De 
koers die we varen beslissen 
we dus niet volledig zelf, 
maar er zullen veel N-VA- 
accenten gelegd worden. 

Het bijsturen van de beleids-
plannen en de wijze waarop 
onze gemeente bestuurd 
wordt, is een hele klus. We 
zetten ons met hart en ziel 
om het schip stapsgewijs de 
goede richting uit te doen 
varen. Dat is de opdracht die 
u ons gegeven heeft. 

Als afdelingsvoorzitter wil ik 
uit naam van het hele N-VA-
team onze kiezers oprecht 
bedanken voor het gegeven 
vertrouwen. En wees er 
maar zeker van, we gaan 
ervoor! 

Patrick Cottenie
Afdelingsvoorzitter

Stem Heist-op-den-Berg 
naar Brussel. 
Lees meer op blz. 2.

Maak kennis met uw  
N-VA-bestuursploeg

Uw N-VA-vertegenwoordigers  
in het Bijzonder Comité  
voor de Sociale Dienst 

Uw N-VA-gemeenteraadsleden

Uw N-VA-schepenen

Jan Moons
•  Bevoegdheden: ICT, Financiën, 

Personeel en Bovenlokale mobiliteit
•  Jan wordt vanaf 2022 de eerste 

N-VA-burgemeester van onze 
gemeente.

Karen Michiels

Michel Van Dyck

Tim Teurfs

Thomas Van Hoof

Jan De Haes

Nathalie Heremans

Inge Clé

Willy Anthonissen

Koen D’Helft

Eddy Gorris
•  Bevoegdheden: Burgerzaken, 

Sport, Vorming, (Kunst)onderwijs, 
Senioren en Europese Zaken

Katleen Vantyghem
•  Bevoegdheden: Toerisme,  

Evenementen, Lokale mobiliteit, 
Dierenwelzijn, Participatie en 
Leefbare dorpskernen
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Jan De Haes opnieuw gedeputeerde  
provinciebestuur Antwerpen

Stem Heist-op-den-Berg naar Brussel

Met ruim 27 procent van de stemmen behaalde de N-VA in arrondissement 
Mechelen een klinkende overwinning bij de provincieraadsverkiezingen, 
waarbij Jan De Haes maar liefst 12 444 stemmen op zijn naam kreeg.  
Een felgroen licht van de kiezer voor de voortzetting van zijn mandaat als 
gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Jan De Haes wordt bevoegd voor Milieu en Natuur, Waterbeleid, Toerisme, Kempens  
Landschap, maar ook Groen- en Recreatiedomeinen, waaronder onze Averegten waarmee  
Jan ook persoonlijk verbonden is. Nadat zijn vader zich in 1970 inzette om dit prachtige  
stukje natuur te redden, behartigt Jan de belangen van dit Heistse groendomein.

De komende legislatuur trekt hij de kaart van een ambitieus integraal waterbeleid, duurzaam 
milieu- en natuurbeleid en een innovatief energiebeleid.

N-VA Heist-op-den-Berg schuift Jan Moons,  
Katleen Vantyghem en Karen Michiels naar  
voor als sterke kandidaten voor de komende 
Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei.

Jan Moons zal op de federale lijst de N-VA ondersteunen 
vanop de 10de plaats, Karen Michiels als 5de opvolger.  
Voor het Vlaams Parlement zal Katleen Vantyghem op 
plaats 16 deelnemen aan de verkiezingen.

Onze kandidaten zijn alle drie geëngageerde politieke 
talenten. Het is tevens een goede zaak dat onze gemeente 
vertegenwoordigd kan worden op zowel Vlaams als  
federaal niveau.

Wij hopen alvast op uw stem op 26 mei.

Jan Moons 
Plaats 10  
Kamer van  
Volksvertegenwoordigers

Katleen Vantyghem
Plaats 16  
Vlaams Parlement

Karen Michiels
5de opvolger  
Kamer van  
Volksvertegenwoordigers

Heist-op-den-Berg heeft meldpunt  
dierenwelzijn 
De gemeente Heist-op-den-Berg start met een meldpunt dierenwelzijn. Schepen Katleen Vantyghem 
(N-VA) werd eerder deze maand aangesteld als eerste schepen van Dierenwelzijn in de gemeente. 
“Dieren liggen vele mensen nauw aan het hart. Daarom werd in onze gemeente nu een meldpunt 
voor dierenwelzijn opgestart. Als je getuige bent van een dier dat verwaarloosd of mishandeld 
wordt, kan je van dit meldpunt gebruik maken. Dan nemen onze teams contact op met de lokale 
politie om de nodige stappen te ondernemen”, zegt Vantyghem. 
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N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur 
N-VA Heist-op-den-Berg installeerde op 4 februari een nieuw afdelingsbestuur. Patrick Cottenie werd  
herkozen als voorzitter voor de komende 3 jaar. Oud-secretaris Philip Vanhelmont schuift door naar de 
functie van ondervoorzitter.

“Gemeentepolitiek is een groeiproces. De missie om van oppositie naar meerderheidspartij te evolueren hebben we als partij samen 
met de kiezer kunnen volbrengen. De komende 3 jaar wil ik als voorzitter mee vorm geven aan het vernieuwende gemeentebeleid 
waar de N-VA voor staat en gaat”, aldus Patrick Cottenie. 

Philip Vanhelmont werd verkozen als ondervoorzitter en 
ondersteunt hierbij vanuit een rijke politieke ervaring de 
partijwerking. In de vorige legislatuur was hij behalve  
bestuurslid tevens secretaris.

Patrick Cottenie blijft afdelingsvoorzitterPhilip Vanhelmont wordt ondervoorzitter



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


