
Eind vorig jaar verenigde het Gemeentebelang, tot dan de tweede grootste 
partij in Heist-op-den-Berg, zich met de N-VA. Wij spraken met Eddy Gorris

over deze lokale versterking.

U bent collectief met Gemeentebelang samengegaan met de N-VA. Wat waren uw
drijfveren?
Eddy Gorris: “Wij zijn ervan overtuigd dat een groeiende en dynamische gemeente
als Heist-op-den-Berg nood heeft aan een sterke politieke partij. Versnippering is im-
mers nefast voor goed bestuur. Hoewel het met de zes gemeenteraadsleden van Ge-
meentebelang niet over een kleine groep ging, zien we toch de voordelen van
samenwerking met een partij die ook op Vlaams en federaal niveau meespeelt.”

Hoe staat jullie groep tegenover het N-VA-programma?
Eddy: “Het heldere en standvastige N-VA-programma spreekt onze groep al langer
aan. We konden dit dus enthousiast met z’n allen onderschrijven en N-VA-lid wor-
den. Ook op gemeentelijk vlak lopen onze visies nagenoeg gelijk.”

Heeft dit een impact op het kartel CD&V/N-VA?
Eddy: “N-VA Heist komt de kartelafspraken uit 2006 volledig na, zoals werd beloofd
in de verkiezingsslogan ‘6 jaar garantie met N-VA’. Ook nieuwe kartelbesprekingen
voor de volgende bestuursperiode liggen in de lijn van de verwachtingen. Uiteraard
zullen de nieuwe N-VA-leden ook  suggesties aandragen. Die worden, zoals de ge-
woonte was en blijft, door de N-VA doorgesproken met haar kartelpartner.”

Het is wellicht toch even wennen?
Eddy: “Welnee. We hebben op voorhand intense gesprekken gehad, dus we kenden
elkaar al vrij goed op het ogenblik van de toetreding. Sindsdien zijn we nog verder
naar mekaar toe gegroeid, via vergaderingen en gezamenlijk gedragen acties. Beide
‘groepen’ hebben die enthousiast ondersteund en druk bijgewoond, en dat liet ons toe
nog verder de violen gelijk te stemmen.”

“We zijn verheugd dat N-VA Heist nu beschikt over een sterke en eensgezinde frac-
tie. We hopen van ganser harte dat er zich nog nieuwe leden zullen aanmelden om
onze lokale werking te versterken. Ons doel is en blijft om van Heist een moderne en
welvarende gemeente maken.”

Door het samengaan van de lokale
partij Gemeentebelang met de 
N-VA telt onze partij een uitgebreid
aantal gemeente- en OCMW-raads-
leden in Heist-op-den-Berg.  De
omvangrijke delegatie uit Heist op
het grote nationale N-VA-nieuw-
jaarsfeest eind januari in Antwer-
pen werd opgemerkt!  Dat we een
grote maar zeker ook enthousiaste
ploeg hebben, werd nogmaals dui-
delijk bij de verkiezing van ons
nieuw lokaal N-VA-bestuur. Het
borrelt, nieuwe initiatieven krijgen
vorm. 

Wij verwelkomen alvast N-VA-Ka-
merlid Theo Francken als gast-
spreker over asiel en migratie, we
smeden een culinaire band met Ca-
talonië, en met “Heist doneert” bre-
ken we een lans voor een ultieme
vorm van solidariteit onder alle
mensen. 

Nieuwe leden bieden zich spontaan
aan en dit geeft ons nog meer ener-
gie om standvastig op de ingesla-
gen weg verder te gaan. Meld u aan
en doe mee!

Mark Van Esbroeck
Voorzitter N-VA Heist-op-den-Berg

mark.vanesbroeck@n-va.be

N-VA Heist leeft!
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“Van Heist een moderne 
en welvarende gemeente maken”

V.U. Mark Van Esbroeck
Kroonstraat 15
2220 Heist-op-den-Berg

De Heistse delegatie 
op het nationale 

nieuwjaarsfeest van de N-VA

De partij Gemeentebelang 
ging samen met de N-VA.



Ook in onze afdeling hield de N-VA bestuursverkiezingen. Dank zij de significante uitbreiding van onze af-
deling hebben we veel getalenteerde mensen een functie kunnen toewijzen. Het zijn er wat te veel om op

te sommen, daarom stellen we u nu slechts enkelen van hen aan u voor …

Nieuw N-VA-bestuur 

in Heist-op-den-Berg

Gespreksavond over 

“ASIEL EN MIGRATIE”
met N-VA-Kamerlid Theo Franken

op 13 mei 2011 om 20.30 uur
in Cultuurcentrum Zwaneberg (Heist-op-den-berg)

GRATIS TOEGANG - IEDEREEN WELKOM!

Inschrijven hoeft niet.
Meer informatie: dominick.vansevenant@n-va.be

CHRISTOPHE 
TACK
• Schriek
• Afdelingssecretaris
• christophe.tack@n-va.be

TIM 
TEURFS
• Heist-op-den-Berg
• Jongerenwerking
• tim.teurfs@n-va.be

PATRICK 
GEYSELS
• Hallaar
• Verantwoordelijke 

evenementen
• patrick.geysels@n-va.be

DOMINICK 
VANSEVENANT

• Schriek
• Webbeheerder

• dominick.vansevenant@n-va.be

FRANK
JORISSEN

• Schriek
• Ledenverantwoordelijke

• frank.jorissen@n-va.be

RENÉE 
VAN TRICHT
• Heist-op-den-Berg
• Organisatie ‘Heist Doneert’
• renee.vantricht@n-va.be



Heist Doneert 

De wetgeving inzake orgaandonatie is in ons land onvoldoende
gekend. Binnenkort plant N-VA Heist-op-den-Berg met ‘Heist

Doneert’ enkele initiatieven om het aantal positieve registraties te
verhogen. 

Wachten op een levensreddend orgaan is voor sommigen onder ons
geen ver-van-mijn-bedproblematiek. Vandaag staan meer dan 1 000
mensen op de wachtlijst. Door zelf nu al de stap te zetten om zich te
registreren als donor vermijdt men dat rouwende familieleden na het
overlijden voor een pijnlijk dilemma komen te staan en daarom or-
gaandonatie weigeren. Het is aangewezen om daarover eens goed na
te denken en van gedachten te wisselen binnen en buiten het gezin.

ULTIEME KEUZE VOOR SOLIDARITEIT
Op de dienst bevolking kan men zich laten inschrijven in het nationale
register voor orgaandonatie of - integendeel - zich verzetten tegen het
wegnemen van organen. Wij respecteren ieders visie, maar hopen dat
de Heistenaar een goede beslissing neemt en zich als potentiële donor
laat registreren. Het is een ultieme keuze voor solidariteit.

Het zwembad van onze gemeente wordt zeer intens
gebruikt door diverse verenigingen, scholen, zwem-
club en duikclubs.  Ook de recreatieve zwemmer komt
goed aan bod. Het zwembad is dan ook zeer druk
bezet en niet weg te denken uit Heist-op-den-Berg.

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen bleek dat
bijna alle partijen te vinden zijn voor de bouw van een
nieuw zwembad. “Het zwembad dateert reeds van de
jaren zeventig. Het is het oudste zwembad uit de streek

dat nog niet vernieuwd of gerenoveerd werd”, verdui-
delijkt Bert De Haes van N-VA Heist-op-den-Berg. “De
vraag is alleen wanneer het nieuwe zwembad er zal
komen. Dergelijke dossiers nemen vele jaren in beslag
en het mag niet gebeuren dat we jaren geen zwem-
water hebben. Dat zou nefast zijn voor de vele gebrui-
kers.”

KLEINE ONGEMAKKEN
Gemeenteraadslid Eddy Gorris is dan ook duide-
lijk:  “Het nieuwe zwembad moet voltooid zijn alvorens
het oude zijn deuren moet sluiten.” Om het oude
zwembad in afwachting van het nieuwe in gebruik te
kunnen houden en om voortijdige sluiting te voorko-
men, is een goed onderhoud noodzakelijk. Er moet
spoedig   geïnvesteerd worden om vele kleine onge-
makken weg te werken en vooral om  hedendaags sa-
nitair te installeren. N-VA Heist-op-den-Berg volgt dit
dossier nauwlettend op!

bert.dehaes@n-va.be
eddy.gorris@n-va.be

Sport in de kijker

Zwemmen in onze gemeente!

Catalaanse avond

Kurt (27) springt vreugdevol voor
de Arc de Triomf in Barcelona. 
Na een langdurige ziekte kreeg 
hij in 1985 een donorlever uit 
Catalonië.

Meer informatie over orgaandonatie:
• Renée Van Tricht

renee.vantricht@n-va.be
www.reneevantricht.be 

• Marc Jans
marc.jans@n-va.be

http://hodb.n-va.be

www.n-va.be/dossiers/orgaandonaties

Bert De Haes en Eddy Gorris

Om het groeiende succes van N-VA in Heist-op-den-Berg te vieren, 
organiseren we een Catalaanse avond op zaterdag 26 maart 2011 in Velo-
droom, Cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg.

Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx verwelkomt u met een Catalaans
woordje. Vanaf 18 uur verwennen we u met een gratis aperitief en tapa’s 
en om 19 uur serveren we Catalaanse specialiteiten. Die krijgt u aan een 
solidaire prijs van 15 euro per volwassene. Kinderen jonger dan 10 jaar
eten gratis! Inschrijven en betalen kan tot 19 maart bij Frank Jorissen via 
frank.jorissen@n-va.be of telefonisch op het nummer 015 73 07 01.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


