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HEIST-OP-DEN-BERG
FEESTELIJK ONTBIJTBUFFET
ZONDAG

21
april
2013

De N-VA nodigt u uit
om de lente op een
fundamenteel
vrolijke manier in te
zetten met een feestelijk ontbijtbuffet en
een glaasje bubbels.

Van 9.30 tot 12.00 uur

HET PAD EFFENEN
De N-VA zit in gans Vlaanderen in de lift. Dat zie je aan de
stembusuitslagen, de peilingen en de exploderende ledenaantallen. Maar je
voelt het vooral aan de nervositeit van de ‘traditionele’ partijen die
ondervinden dat hun oude machtsbastion wankelt.
Recente ervaringen in onze gemeente hebben ons nog meer overtuigd dat er
dringend wat mag, of beter gezegd, moet veranderen. N-VA Heist-op-den-Berg
timmert mee aan deze weg. Hiertoe is een sterke verankering van de partij
nodig.

38 BESTUURSLEDEN
Sinds 6 maart heeft N-VA Heist-op-den-Berg een bestuur van 38 geëngageerde
Heistenaars, uit alle hoeken van Heist en van verscheiden achtergronden. Deze
ploeg staat ervoor in dat uw bezorgdheden terecht komen bij onze raadsleden
en bij de verantwoordelijke beleidsmakers.

2018
Zaal Withof, Zonderschot
6 tot 12 jaar: 10 euro
+12 jaar: 15 euro

Aarzel niet om contact te nemen met onze bestuursleden en raadsleden of om
aan te sluiten als lid. N-VA Heist-op-den-Berg kan uw steun gebruiken. We
effenen nu al het pad om in 2018 Heist-op-den-Berg
echt op een goed spoor te brengen.

V.U.: Partijsecretariaat - Koningsstraat 47 Bus 6 - 1000 Brussel - info@n-va.be

VERANDERING
Maar bovendien is de ‘moeder van alle
verkiezingen’ niet ver af. In mei 2014 wordt immers
gekozen voor zowel het Vlaamse parlement, de
federale kamers als voor Europa. Ook daarbij mag
de N-VA vanuit Heist-op-den-Berg niet ontbreken en
is een goede score de enige manier om de
verandering kracht bij te zetten.

JAN DE HAES,
voorzitter
N-VA Heist-op-den-Berg

Zeker niet te missen: om 11 uur
is er een toespraak van:

ZUHAL DEMIR
N-VA-districtsburgemeester
Antwerpen
N-VA-volksvertegenwoordiger
Inschrijven kan bij
patrick.geysels@n-va.be of
0478 234799 (na 18u30).
Betalen kan op rek.nr.
BE16 9796 4518 3074.

www.n-va.be/heist-op-den-berg

Meer nieuws op onze website!
Surf naar www.n-va.be/heist-op-den-berg en lees meer over:
• De N-VA overhandigt handtekeningen busprotest
• De N-VA dringt aan op mobiliteitsmaatregelen
• De kus van de laatste bus, Valentijnactie
• De N-VA ijvert voor overdekte petanquebaan in Heist-op-den-Berg
• De N-VA haalt eerste succes binnen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onmiddellijk in de startblokken
Na ons prachtige verkiezingsresultaat
legde onze ploeg gemeenteraadsleden
op 2 januari de eed af. Zoals beloofd zal
de N-VA niet blijven stilzitten vanop
de zijlijn. Dat bewezen we alvast met
onze inbreng op de eerste
gemeenteraadzitting van 15 januari.
De N-VA-gemeenteraadsleden
Marc Jans kaartte aan dat de N-VA niet
akkoord kon gaan met een waarborgregeling die té makkelijk in de gemeentekas zou belanden. De meerderheid heeft
aanvaard om de bewoners, tegen einde van de termijn, te verwittigen dat de waarborg die bij aanvang van
bouwwerken betaald wordt, binnen de vijf jaar opgevraagd moet worden. (zie ‘N-VA haalt eerste succes binnen’ op
onze website)
Bij het OCMW is de N-VA de eerste vier jaar de enige oppositiepartij. En ook
daar beloven we een kritische, maar opbouwende houding aan te nemen.
De N-VA-OCMW-raadsleden

N-VA Heist-op-den-Berg kiest nieuw bestuur

Oud-voorzitter
MARK VAN ESBROECK met
nieuwe voorzitter JAN DE HAES

Op 5 maart hield onze afdeling
bestuursverkiezingen. De leden
kozen een nieuwe ploeg van maar
liefst 23 bestuursleden. Samen met de
15 raadsleden maakt dit een groep
van 38 personen, meer dan er
gemeenteraadsleden zijn.

Mark Van Esbroeck, die reeds drie
termijnen als voorzitter actief was
heeft de fakkel doorgegeven aan Jan
De Haes. Mark heeft het ledenaantal
fors zien groeien. Hij heeft een grote
verdienste aan het bereikte resultaat
in Heist-op-den-Berg. Wij wensen
hem dan ook van harte te danken en
hopen dat hij nog vele jaren actief zal
meewerken in ons bestuur.
Frank Jorissen volgt zichzelf op als
ondervoorzitter. Verder werden nog
aangeduid vanuit de groep
bestuursleden:

• Secretaris: Christophe Tack
• Penningmeester: Willy Anthonis
• Ledenverantwoordelijke:
Mark Van Esbroeck
• Communicatieverantwoordelijke:
Katleen Vantyghem
• Organisatieverantwoordelijke:
Patrick Geysels
• Webbeheerder: Patrick Geysels
Het nieuwe bestuur werd verkozen
voor een termijn van drie jaar en
plant om N-VA nog sterker te maken
in Heist-op-den-Berg.

De provincie werkt voor u!
Ook bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober is de N-VA in Antwerpen de grootste gebleken. De N-VA
behaalde over heel de provincie 35.89 % van de stemmen en levert daarmee maar liefst 27 van de 72
provincieraadsleden. De N-VA heeft Luk Lemmens en Bruno Peeters als gedeputeerden. Jan De Haes uit Itegem is er
fractievoorzitter van de grote N-VA -fractie.
De N-VA zal de komende jaren werk maken van een slankere en efficiëntere provincie. Vanaf dit jaar zal drie
procent bespaard worden op elk departement alsook op de partijdotaties, want de politiek moet het goede voorbeeld
geven. Bovendien zal het personeel bij pensionering niet automatisch vervangen worden en wordt de gesubsidieerde
projectwerking beperkt.
De provincie zal zich zoveel mogelijk beperken tot haar kerntaken: economie, toerisme en ruimtelijke ordening. Als
bovenlokaal bestuur moet ze de lokale besturen bijstaan en bovenlokale problemen oplossen.
Deze, samen met nog een heleboel andere maatregelen zullen voor een slanker, efficiënter en doeltreffender bestuur
zorgen. In Antwerpen, de enige provincie waar de N-VA mee in het bestuur zit, wordt de kracht van verandering
meteen duidelijk.

heist-op-den-berg@n-va.be

De kus … van de laatste bus!
Met deze slogan heeft de N-VA op
Valentijnsdag een actie gevoerd voor
betere mobiliteit in Heist-op-denBerg. In amper een uur tijd werden
1 500 chocolaatjes uitgedeeld aan
automobilisten en treinreizigers. Ook
tijdens de gemeenteraad heeft de
N-VA opgeroepen om met alle

partijen samen te zitten in een
raadscommissie om deze dringende
problematiek aan te pakken. Wij
willen snel van start gaan met kleine
projecten en ondertussen verder
werken aan een degelijke
totaalaanpak.
Michel Van Dyck en Jan De Haes.

DE Sporthal: mindervaliden en supporters blijven in de kou staan
Heist-op-den-Berg gaat er prat op
G-sport (sport voor mindervaliden)
hoog in het vaandel te dragen. Groot
is dan ook onze verbazing dat er nu
in de nieuwe sporthal op dat gebied
tal van gebreken opduiken.

Supporters moeten staande en
vanop afstand de match volgen.

De slechte toegankelijkheid voor
G-sporters is onaanvaardbaar!
Rolstoelgebruikers krijgen zelfs de
deuren niet open. Daarnaast heeft de
N-VA op de gemeenteraad nog
oplossingen gevraagd voor:
• gebrek aan voldoende parking en
slechte toegankelijkheid van de
parking;
• een duidelijk aangeduide kiss &
ride zone dringt zich op;
• een beter comfort voor de
toeschouwers in de sporthal.
Supporters moeten de wedstrijden
al staande volgen, dit vanop grote
hoogte. Een tribune van 800
zitplaatsen wordt niet gebruikt. Sport
moet beleving zijn, zowel voor
sporter als voor toeschouwer. Hier is

het voor de toeschouwer eerder een
marteling!
Door de hoge, ondoorzichtige
muurtjes creëert men onveilige
situaties voor kinderen die op die
muurtjes gaan zitten.
Blijkbaar heeft men bij het plannen
van deze sporthal geen advies
ingewonnen bij de verschillende
sportclubs, zo bevestigde ons onder
andere GAPH. Nochtans is de
ervaring van deze sporters een
enorme meerwaarde en zou dit veel
van de kleine en grote gebreken
hebben kunnen voorkomen.
Waartoe dienen adviesraden als ze
niet ernstig genomen worden?
Jan Moons en Joris De Preter

Oproep Petanque
Voor onze talrijke senioren zijn er
vrij weinig mogelijkheden tot
sociaal contact via aangepaste
sportfaciliteiten. De N-VA wil daar
iets aan doen.
Petanque is in Vlaanderen een
populaire sport, bij jong maar ook en
vooral bij oud. Heist telt al
verschillende openluchtbanen. Maar
een groot deel van het jaar kan
petanquen in openlucht hier niet
omwille van de weersomstandigheden.

Overdekte petanqueterreinen
bestaan in sommige gemeenten, maar
nog nergens in de nabijheid van de
Heistenaren. In een eerste fase willen
we in kaart brengen hoeveel
petanquespelers er in onze gemeente
zijn, zowel recreatief als in
competitieverband. We willen van
deze mensen weten wat hun wensen
zijn en die toetsen aan de
mogelijkheden. Wenst u hieraan mee
te werken, ook als niet-N-VA-lid,
neem dan contact op met onze
ondervoorzitter Frank Jorissen
(frank.jorissen@n-va.be, 015 73 07 01).

Contact ombudsman
Heeft u vragen of opmerkingen over de gemeente, aarzel niet contact op te nemen met
onze ombudsman: Frank Thielemans, Keverstraat 4, Heist-op-den-Berg of
frank.thielemans@n-va.be.

www.n-va.be/heist-op-den-berg

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

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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