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Heist-op-den-Berg
‘Geel’ gaat
voor groen

Nieuw N-VA-bestuur gaat volop voor beter
Heist-op-den-Berg
Naar aanleiding van het project
‘boom zoekt bos’ trokken een
aantal N-VA-leden met laarzen en
spaden naar de Koningsbaan om er
hun ‘boompje’ bij te dragen.

V.U.: Jan De Haes, Dulft 10, 2222 Itegem

Heist-op-den-Berg heeft een veel
te lage bebossingsgraad. Daarom
wil de N-VA mee helpen met het
aanplanten van nieuw bosgebied.
Elke extra boom is welkom, de
‘kloemp’ aanplantingen zijn een
begin.
Gemeenteraadslid Monique Thijs:
“De weg naar meer groen en bos in
Heist-op-den-Berg is nog lang. Elke
actie draagt ertoe bij, maar mag
nooit een eindpunt zijn. De N-VA
zal blijven ijveren voor meer en
blijvend groen in Heist.”
Met de steun aan deze
boomplantdag wil N-VA Heistop-den-Berg een duidelijk signaal
geven. Met deze actie plantten we
alvast een kleine 100 bomen.

Het was een beetje onwezenlijk om op
22 maart – de dag van de aanslagen op
Brussel en Zaventem – voor het eerst
samen te komen met het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Heist-op-denBerg. Maar alle bestuursleden gaven
blijk van een vernieuwd engagement
om de wereld – groot of klein – te maken tot een plek die morgen beter is dan
vandaag. En dat is een goede zaak.

Voorzitter Jan De Haes herverkozen

De driejaarlijkse bestuursverkiezingen
vonden plaats op 1 maart. De overtuigende herverkiezing van voorzitter Jan De
Haes zorgt voor continuïteit. Een nieuwe
ondervoorzitter, Patrick Cottenie, kan
bovendien een frisse bijkomende impuls
geven aan de afdeling.
Op 22 maart werden de overige bestuursfuncties verdeeld. Secretaris van onze
afdeling is Koenraad D’Helft. Willy
Anthonis neemt de rol van penningmeester op zich en Mark Van Esbroeck is
ledenverantwoordelijke. De communicatie wordt nog steeds verzorgd door
Katleen Vantyghem, terwijl Patrick
Cottenie de organisatie van activiteiten en

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

acties op zich neemt. Charlotte Reypens
ontfermt zich over de jongerenwerking
en de website wordt up-to-date
gehouden door Geert Van Loock.

Nieuwe gezichten én vertrouwde namen

Met in totaal een dertigtal bestuursleden,
waaronder 15 mandatarissen, zal deze
ploeg de komende drie jaar N-VA Heistop-den-Berg in goede banen leiden.
“We zijn blij dat er opnieuw enkele
nieuwe gezichten zijn in ons bestuur”,
besluit voorzitter Jan De Haes. “Nieuwe
ideeën en inzichten kunnen alleen maar
een versterking bieden aan onze afdeling
en de gemeente. Onze bestuursleden zullen onze raadsleden ondersteunen, maar
we werken ook aan een overtuigende
verkiezingsboodschap in 2018.”

 oorzitter Jan De Haes en ondervoorzitV
ter Patrick Cottenie.

Goed onderhouden wegen nodig voor veilig motorrijden

N-VA beloont sorteerders op containerpark

Een goede staat van het wegdek is voor iedereen belangrijk, maar in het bijzonder voor motorrijders. Nu de lente weer
in het land is, vraagt N-VA Heist-op-den-Berg daarom extra aandacht voor veilige en motorvriendelijke infrastructuur.

Verantwoordelijke motorrijders

OCMW-raadslid Marc Van
Puymbroeck (N-VA) roept in de
eerste plaats op tot verantwoord
rijden: “Het is echt belangrijk dat
motorrijders beseffen hoe kwetsbaar
ze zijn.
Daarom moeten ze voorzichtig
en defensief rijden. De overgrote
meerderheid van motorrijders
zijn overigens niet de gevaarlijk
snelheidsduivels waarvoor ze
vaak schuin bekeken worden.
Integendeel. Het is wel een feit
dat autochauffeurs vaak nog te
weinig rekening houden met een
motorrijder.”

Veilige wegen: een noodzaak

N-VA gemeenteraadslid Eddy
Gorris is als fervent motorrijder

ook ervaringsdeskundige. Hij
kan getuigen over de slechte
toestand van Heistse wegen:

“Voor een motorrijder zijn
onverwachte en diepe putten
levensgevaarlijk. Helaas werd er
in Heist nog te weinig geïnvesteerd
in veilig verkeer. Sommige
straten zijn zo aangelegd dat er
voor de tweewielers gevaarlijke
spoorvorming ontstaat. De
Westerlosesteenweg is bijvoorbeeld
levensgevaarlijk!”
De N-VA hoopt daarom dat in
deze lente niet alleen de bloesems
maar ook de ogen en oren van
het gemeentebestuur open gaan.
“Veiligheid in mobiliteit moet
eindelijk prioriteit krijgen”, besluiten
Marc en Eddy.

Evaluatie parkeerbeleid
Waarom blijft blauwe parkeerzone leeg?
Het aantal parkeerboetes daalt niet meteen in onze
gemeente. Maar we krijgen van veel inwoners ook
te horen dat sommige blauwe parkeerzones weinig
gebruikt worden. Hoog tijd om het parkeerbeleid
in Heist-op-den-Berg nog eens te evalueren, vindt
de N-VA.
“Op het kerkplein boven op de Berg, mag men
bijvoorbeeld slechts dertig minuten parkeren”,
legt gemeenteraadslid Jan Moons uit. “Dat is soms
zelfs niet voldoende voor een bezoek aan het
gemeentehuis. Laat staan dat mensen er kunnen
parkeren voor een begrafenis of huwelijksviering.
Om te gaan winkelen in de Bergstraat is het al
helemaal niet te doen in dit half uurtje.”
Al jaren geeft de N-VA aan dat het parkeerbeleid
in Heist-op-den-Berg niet de gewenste resultaten
oplevert. Het lijkt ons nodig dat het gemeentebestuur
antwoordt op de vragen waar, wanneer en waarom

N-VA Heist-op-den-Berg bedankte op
Valentijn iedereen die zich inzet voor
Heist-zonder-Afvalberg.

Gemeenteraadslid Jan Moons: “De parkeertijd van
30 minuten is dikwijls onvoldoende.”
die vele boetes worden uitgeschreven. “Want enkel
een juiste interpretatie van correcte cijfers kan leiden
tot een goed parkeerbeleid”, besluit Moons.

Op zaterdag 13 februari koos onze
afdeling voor het containerpark als
actieplaats. Mensen die daar hun
gesorteerd afval kwamen afgeven,
beloonden we met een chocolaatje.

Heist-zonder-Afvalberg
N-VA zorgt voor doorbraak in afvaldossiers
De N-VA houdt het niet bij
ludieke acties. We denken ernstig
na over hoe we de afvalberg
van Heist-op-den-Berg kunnen
verminderen. Daarom legden we
het schepencollege enkele concrete
voorstellen voor.
 Erken de peters en meters van
propere straten.
 Start een peterschapsproject
op voor ronde punten, waar
verenigingen of bedrijven aan
kunnen deelnemen.
 Maak de knipkaart in het
containerpark langer geldig.
 Voorzie een gratis ophaalronde
voor de groene ‘restplastiek’-zak.

2016 gebruiken.
N-VA-raadslid Katleen Vantyghem,
die hierover een schriftelijke vraag
stelde aan het schepencollege, reageert
tevereden: “Gemiddeld komt een
gezin twee maal per jaar op het
containerpark. Veel Heistenaars
kwamen dus na de opening in mei
niet meer tijdig langs om de kaart nog
verder op te gebruiken.
Omdat de Heistenaar toch betaald
heeft voor deze kaart, vind ik het
niet meer dan normaal dat men deze
waarde moet kunnen verzilveren. We
zijn dan ook blij dat het college ons
voorstel om de knipkaarten langer
geldig te houden gevolgd is.”

Knipkaarten blijven tot eind dit jaar
geldig

Nog meer positieve voorstellen

Op één van deze punten kregen we
alvast een positieve reactie van het
college. Op vraag van de N-VA blijven
knipkaarten voor het containerpark
langer geldig. Wie nog een knipkaart
heeft liggen, kan deze nog tot eind

N-VA Heist-op-den-Berg heeft nog
positieve voorstellen achter de hand.
Als het gemeentebestuur IOK nu nog
kan overtuigen om een ophaalronde
voor de groene ‘restplastiek’-zak te
organiseren, zou het sorteerbeleid

Gemeenteraadslid Katleen Vantyghem

nóg een extra positieve stimulans
kunnen krijgen. Dat is alvast het
volgende belangrijke actiepunt voor
N-VA-gemeenteraadslid Katleen
Vantyghem.
Minister-president Geert
Bourgeois was net als N-VA
Heist-op-den-Berg te gast op
de arrondissementele lentereceptie in Lier.

Geslaagd lenteontbijt
Dit jaar noteerde N-VA Heist-op-den-Berg een
recordaantal deelnemers voor haar jaarlijkse
ontbijt. 190 deelnemers steunden onze afdeling
met hun aanwezigheid op 6 maart. Dat bewijst
dat u onze oppositie in de gemeenteraad en
onze inzet voor alle inwoners wel kan smaken.
Wij danken dan ook alle medewerkers en
aanwezigen!

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

“Wie betaald heeft voor de
knipkaart, moet die ook
kunnen verzilveren.”

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

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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