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

Ontbijt met N-VA Heist-op-den-Berg
Beste Heistenaar
We zijn 2012 ingestapt met een
nieuwjaarsreceptie waarop we
weer een aantal nieuwe gezichten
mochten ontmoeten. Uit gesprekken met onze sympathisanten
onthouden we dat er ook op gemeentelijk vlak nood is aan politici die denken, durven en doen
in het belang van alle inwoners!
De N-VA staat voor een helder en
open beleid. Als het van de N-VA
afhangt, zal het beleid afgestemd
worden op het budget. Toenemende lasten voor de Heistenaren zijn voor de N-VA niet aan
de orde! Binnen de budgettaire
lijntjes kleuren is nodig, maar
langs de creatieve kant kunnen (en
moeten) we buiten de lijntjes kleuren om er iets moois van te maken.
Momenteel tekenen we een
programma uit waarin uw
kleurtje een plaats kan hebben.
Weet dat 2012 dankzij uw steun
het jaar van de verankering van de
N-VA wordt!
De N-VA, hét alternatief.

Mark Van Esbroeck
Afdelingsvoorzitter
mark.vanesbroeck@n-va.be

Een mooie gelegenheid om de lokale N-VA-ploeg
te ontmoeten bij een lekker ontbijt:

OP ZONDAG 11 MAART,
VAN 9 UUR TOT 12 UUR
in zaal Withof, Withofstraat 4,
Heist-op-den-Berg
Bijdrage:
12 euro per persoon
10 euro voor jongeren tussen
6 en 12 jaar
Inschrijven kan tot 7 maart 2012
bij patrick.geysels@n-va.be
of telefonisch 0478 23 47 99
(na 18.30 uur).
Het verschuldigde bedrag kan u overschrijven op rekeningnummer
979-6451830-74 met vermelding van uw naam en het aantal personen.

5 krachtlijnen van de N-VA
Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Heist-op-den-Berg gaven we
alvast een algemene richting voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Marc Jans (gemeenteraadslid N-VA) gaf toelichting.
“N-VA VERTREKT VANUIT VIJF BELANGRIJKE PIJLERS”
• Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten: het kostbare sociale weefsel
wordt van onderuit opgebouwd, niet van bovenaf opgelegd. Hierin dragen we allemaal
verantwoordelijkheid.
• Bevorderen, niet betuttelen: geef ruimte aan de gemeenschap en stap af van het idee dat
de overheid het altijd beter kan dan het individu.
• Inspraak, maar ook uitspraak: focus als lokaal bestuur niet alleen op de input van de
burger, maar betrek de burger vooral bij de output van het beleid.
• Efficiënte en krachtige lokale besturen: maximale lokale autonomie; een modern en
slank ambtenarenapparaat en budgettaire orthodoxie.
• Vlaanderen en Europa: onze steden en gemeenten zijn Vlaamse en Europese steden en
gemeenten.
“Concreet voor Heist-op-den-Berg streven we ernaar om deze richtlijnen te volgen in ons
verkiezingsprogramma”, aldus gemeenteraadslid Marc Jans. “De bevolking heeft nood aan
een duidelijk, correct bestuur. Door deze waarden steeds als basis te gebruiken, wil de
N-VA een evenwicht brengen tussen rechten en plichten voor élke burger.”
Katleen Vantyghem
katleen.vantyghem@n-va.be
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Kinderopvang
Hallaar bijna klaar
De voor- en naschoolse kinderopvang van het
OCMW kent de laatste jaren een enorm succes.
In Hallaar verhuist men dit jaar nog naar een prachtige,
gloednieuwe locatie.
“Momenteel zitten de kinderen in Hallaar nog in een
kleine woning in de L. Carréstraat. Deze woning werd
pas in 2010 door het OCMW aangekocht en omgetoverd
tot een gezellige opvang”, aldus OCMW-raadslid Joris
De Preter.
NIEUWE OPVANG IN HET NAJAAR
Dat deze opvang maar een tijdelijke oplossing was, wist
men vooraf. Meer dan twee jaar geleden heeft de
OCMW-raad beslist om in Hallaar een volledig nieuwe
opvang op te bouwen. “De nieuwe opvang komt in de
tuin van de oude pastorij. Deze grond was vroeger eigendom van de gemeente, maar werd aan het OCMW
geschonken”, zegt Joris De Preter.
Het totale project zal rond de 800 000 euro kosten en zal
in het najaar klaar zijn. “De N-VA is uiteraard enorm trots
op deze prachtige, nieuwe kinderopvang! We willen er

Joris De Preter bij de nieuwe
opvang in de tuin van de oude pastorij.

in de toekomst op toezien dat er in gans onze gemeente
voldoende én mooie locaties ter beschikking zullen zijn
voor de opvang van onze kinderen”, besluit Joris De
Preter.
Joris De Preter
joris.depreter@n-va.be

N-VA Heist-op-den-Berg stelt vernieuwde website voor
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de N-VA-afdeling
Heist-op-den-Berg op 22 januari, stelden we onze vernieuwde website voor.
TRANSPARANTE COMMUNICATIE
De N-VA wil open en transparant communiceren met de inwoners van Heist-op-den-Berg. De website is daar een ideaal
medium voor. Naast informatie over de bestuurs- en raadsleden
vindt men er onder andere periodieke publicaties en krantenartikels, een agenda met onze activiteiten en info over Jong N-VA.
Omdat de N-VA er is door en voor u kan u op de contactpagina
berichten en meldingen achterlaten.
SOCIALE MEDIA
Naast de website werd er eveneens gezorgd voor een Facebookpagina en kan men onze tweets volgen via Twitter. Door gebruik
te maken van deze kanalen kunnen we sneller inspelen op wat
leeft onder de bevolking.
website: www.n-va.be/heist-op-den-berg
Facebook: www.facebook.com/pages/N-VA-Heist-op-den-Berg/325337587499978
Twitter: @NVAHeistodBerg
Patrick Geysels
patrick.geysels@n-va.be
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SPORT IN DE KIJKER

Sportaccommodaties in Heist-op-den-Berg
In ons vorige afdelingsblad hebben we het nieuwe
sportcomplex even in de kijker gezet. Naast dit grootse
project wil N-VA Heist-op-den-Berg echter ook aandacht
besteden aan kleinere sportaccommodaties.
Een aantal zalen zijn verouderd, andere voldoen niet aan de
regels om veilig bepaalde sporten te kunnen beoefenen. Tijd
om een degelijk onderzoek te doen naar de sportmogelijkheden in alle deelgemeentes!
Vanuit het kabinet van Vlaams minister van Sport Muyters
(N-VA) is het duidelijk: we willen streven naar een gezond,
duurzaam en resultaatgericht sportbeleid. Om dit te bereiken moet men sport bereikbaar maken voor iedereen, letterlijk en figuurlijk.
De N-VA beseft dat eenvoudige, kleine maar goede sportzalen nodig zijn om dit doel te bereiken.

In deze zaal
kan niet op
reglementaire
manier gespeeld
worden.

Katleen Vantyghem
katleen.vantyghem@n-va.be

We stellen u graag enkele nieuwe leden voor!
JOHAN DE COSTER,
49 jaar
Adviseur openbaar groen

INGE CLÉ,
30 jaar
Bediende

“Ik sta achter een groener beleid.
Minder bomen op ‘storende’ plaatsen
en meer bomen in het bos.”

“Wonen in Heist-op-den-Berg moet
betaalbaar blijven, ook voor jonge
gezinnen.”

MONIQUE THIJS,
51 jaar
Bediende

RUBEN JACOBS,
35 jaar
Orthopedisch chirurg

“Wie echt uit de boot valt moet geholpen worden. Een duidelijk gericht
sociaal beleid is noodzakelijk.”

“Efficiënt bestuur met gezond
verstand!”

CHARLOTTE REYPENS
23 JAAR
Zelfstandig ondernemer

MARC VAN PUYMBROECK,
59 jaar
Ondernemer

“Ook jongeren willen op een
positieve manier werken
aan hún toekomst.”

“Elke dorpskern moet
verkeersveilig gemaakt worden.
Betrek de inwoner bij het beleid!”

Meer nieuws op onze website!
Surf naar www.n-va.be/heist-op-den-berg en lees meer over :
• Sterretjesheuvels op onze kerkhoven.
• Heist kan woningen in Wiekevorst niet kopen.
• Booischotse wandelpad krijgt eindelijk nieuwe brug.
• Schriekse turnzaal wordt afgekeurd als volleybalzaal.
• Jong N-VA klaagt fietsenoverlast aan station aan.
• Geef uw opmerkingen door aan ombudsman Frank Thielemans.
• En nog veel meer!
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Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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
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