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Op naar de zomer, op naar een
normaal leven!
Herinneren jullie nog hoe ons oude leven,
boordevol sociaal contact en amusement
eruitzag? De afschuw van handen
schudden, een aanraking of elkaar eens
vastpakken werd ons diep ingeworteld als
levensbedreigend. Zonder mondmasker
voelen we ons ondertussen zo goed als
naakt. Ook plezier beleven op een
evenement verdween uit onze hoofden.
Alle hens aan dek om daarin in de
toekomst opnieuw te normaliseren.
Samen overwinnen we dit virus. De
N-VA zal in alle opzichten werken aan
de heropbouw van wat het coronavirus
achterliet: een jeugd die deels zijn jeugd
verloor, de horeca en economie die zware
financiële klappen kreeg en een maatschappij die op sociaal vlak zijn wonden
likt. Toch moeten we op een positieve
manier verder. Ook in Heist, tot in de
verste uithoeken van onze deeldorpen.
Patrick Cottenie
Voorzitter

Heraanleg fietspaden N10 en
Fabiola-rotonde met N15
Het project voor de heraanleg van gescheiden fietspaden op de N10 en de aanleg van
een nieuwe ovale rotonde aan het kruispunt met de N15 gaat van start.
N-VA-schepen van Bovenlokale Mobiliteit
Jan Moons is tevreden dat er een concrete
timing op het project is geplakt. “Nu het
ministerieel besluit is goedgekeurd, kan
er eindelijk schot in de zaak komen. De
bouwvergunning zal snel aangevraagd
kunnen worden en dan kunnen de voorbereidende werken aan de nutsleidingen
nog dit jaar starten.”
“Volgend jaar beginnen de hoofdwerken
aan de riolering, fietspaden en ovonde.
Ondanks alle inspanningen van het
gemeentebestuur zijn er al tal van

vertragingen geweest, dus ik blijf voorzichtig.
Maar nu ziet het er echt naar uit dat we
resultaat gaan zien”, aldus Jan.
Als alles volgens plan verloopt, zou de
N10 in 2025 afgewerkt moeten zijn. De
kostprijs voor de aanleg van de rotonde
wordt gedragen door het gewest, wat niet
onbelangrijk is voor onze
eigen gemeentekas.
Jan Moons
Schepen van Bovenlokale
Mobiliteit

N-VA Heist-op-den-Berg is er voor u!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 juni.
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Wat doet het Bijzonder
Comité voor de Sociale
Dienst?
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een afzonderlijk orgaan vanuit de gemeente- en OCMW-raad. De afgevaardigden beoordelen en beslissen er in een besloten karakter
over individuele hulpverleningsdossiers van onze inwoners.
De hulpverlening voor de inwoners van onze gemeente behelst
een breed spectrum: van budgethulp en leefloon tot kinderopvang, poetshulp en maaltijdbedeling. Het comité ziet erop toe
dat iedereen die daar nood aan heeft, de juiste steun en hulp
krijgt.
Toch moet er ook rekening gehouden worden met een aantal
wettelijke bepalingen en voorwaarden. Een maatschappelijk
werker voert een professioneel onderzoek naar de situatie van de
steunvrager. Op basis daarvan wordt een voorstel gedaan.
De leden van het comité nemen, over de partijgrenzen heen, dan
een beslissing over het dossier.
De N-VA-vertegenwoordigers in het Bijzonder Comité zijn Inge
Clé en Koen D’Helft. Zij schenken extra aandacht aan begeleiding en steun op maat, gericht op zelfredzaamheid. Het duo let

in het bijzonder ook op kinderarmoede en zwakke gezinnen.
De N-VA is van mening dat Nederlands spreken een elementair
middel is tot integratie. Steun en hulp van het OCMW mag maar
een tijdelijk hulpmiddel zijn om het leven van de aanvragers
opnieuw op orde te krijgen.
Inge Clé
Lid BCSD
Koen D’Helft
Lid BCSD

Provinciale Fietsbarometer maakt
ook in onze gemeente het verschil
Een doordacht fietsbeleid gaat na waar en hoe aanpassingen aan
fietsinfrastructuur het grootste effect hebben. Daarom verzamelt de
provinciale Fietsbarometer informatie over de kwaliteit en veiligheid
van de fietsinfrastructuur. De provincie Antwerpen deelt die info met
de lokale besturen en doet gerichte aanbevelingen.
“Met de provinciale Fietsbarometer
analyseert de provincie Antwerpen
het hele Bovenlokale Functionele
Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk
van 4.000 kilometer aan fietspaden.
Een online tool, die iedereen kan
raadplegen, bundelt informatie over
de veiligheid, het comfort en het
gebruik van de fietsroutes. Die schat
aan informatie helpt lokale besturen
om beslissingen te nemen over
toekomstige investeringen in fietsinfrastructuur”, licht N-VA
gedeputeerde voor Mobiliteit
Luk Lemmens toe.

Vier miljoen euro subsidies
“Daarnaast kan een gemeente of
stad ook een beroep doen op het
Fietsfonds voor de aanleg en verbetering van haar fietsinfrastructuur
op datzelfde fietsroutenetwerk. In
2021 voorziet de provincie daarvoor
vier miljoen euro. De lokale overheid
kan rekenen op een subsidie van 90
tot 100 procent, waarbij de aanlegkosten en in het geval van een stuk
fietsostrade zelfs de ontwerpkosten
meetellen”, besluit gedeputeerde
Lemmens.
N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens

www.n-va.be/heist-op-den-berg
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N-VA-bestuursleden Tim Teurfs, Mario Michiels en Eddy Gorris houden de opportuniteiten
én valkuilen van het gemeentelijk sportbeleid nauwlettend in de gaten.

De N-VA houdt het sportbeleid in onze gemeente in beweging
Heist-op-den-Berg is een sportieve gemeente. De N-VA zet zich voor de volle honderd procent in om zoveel mogelijk
sportieve verwezenlijkingen mogelijk te maken. De vraag naar sportaccommodaties blijft bijzonder groot.
Openstellen Heilig-Hartcollege
De sportinfrastructuur van het Heilig-Hartcollege werd een
tijdje geleden opengesteld voor buitenschoolse sportclubs.
Door het overdonderde succes kijkt onze gemeente intussen
naar verdere mogelijkheden.
Uitbreiding lokaal tafeltennisclub
Ook de Hallaarse tafeltennisclub kan rekenen op een uitbreiding. In samenwerking met de gemeente is de binnenruimte
van hun lokaal vergroot. Op die manier is het makkelijker om
competities te organiseren en moeten de betere tafeltennissers
geen andere oorden opzoeken.
Mos- en Misprojecten
De gemeentelijke Mos- en Misprojecten, het masterplan voor
zowel outdoor- als indoorsporten in Heist-op-den-Berg, wordt
nauwgezet opgevolgd. De sportdienst en beleidsverantwoordelijken doen wat ze kunnen, maar verschillende initiatieven
verlopen traag en moeizaam.
Toekomst Heistse voetbal
Er worden heel wat inspanningen geleverd om de toekomst
van onze Heistse voetbalclubs veilig te stellen. Vooral een

definitieve oplossing voor KFC Hallaar Molenzonen is
prioritair. Ook de andere clubs krijgen de nodige aandacht.
De N-VA blijft, ondanks alle moeilijkheden, ijveren voor een
totaalconcept wat het voetbal betreft. Zowel de jeugd als de
eerste elftallen moeten hun hobby naar hartenlust kunnen
uitoefenen in onze gemeente.
Extra infrastructuur
Onze N-VA’ers zijn overtuigd dat onze gemeente in de toekomst ook aan de zuidkant van de N10 moet uitkijken naar
noodzakelijke sportinfrastructuur. Wij blijven aandringen op
perspectieven. We hopen dat het beoefenen van sporten zoals
hockey, rugby en padel binnenkort ook in Heist-op-den-Berg
mogelijk zullen zijn. Ook het realiseren van een mountainbikeparcours staat op onze verlanglijst.
Sportieve middagpauze
Het grote, uiteindelijke doel is om iedereen, jong en oud, in
beweging te brengen. De N-VA steunt daarom het initiatief van
de sportraad om bedrijven de kans te geven om hun werknemers tijdens de middag te laten sporten in de gemeentelijke
accommodaties. Dat komt zowel de werkgevers- als de werknemers ten goede.

Heistse zondagsmarkt
In combinatie met de opstart van de horeca, hernam
ook onze Heistse zondagsmarkt. De eerste vernieuwde
editie op 8 mei verliep vlekkeloos. Bedankt aan alle
medewerkers en aanwezigen voor het naleven van de
coronamaatregelen. Alleen zo komt ons oude leven
dichterbij.
Het gemeentebestuur hoopt snel te kunnen communiceren over de organisatie van nieuwe evenementen.
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Werkgroep mobiliteit:
busje komt zo!
Mede dankzij de sterke vertegenwoordiging van
N-VA-schepen van Bovenlokale Mobiliteit Jan
Moons in de vervoersregioraad, krijgen we een
snellere verbinding tussen de uithoeken van onze
gemeente.
N-VA-gemeenteraadslid Michel Van Dijck: “Vanaf
2022 is de langverwachte noord-zuidverbinding,
met de nieuwe lijn 525 Tremelo-Schriek-Heist, een
feit. Ook lijn 511 zal vanaf dan een nieuw traject
rijden via Wiekevorst. Op die manier is er ook daar
opnieuw elk uur een busverbinding.
“Samen met onze N-VA-schepenen werken we onze mobiliteitsideeën volop uit. We
proberen voor iedere deelgemeente een verbinding richting het centrum te creëren”,
deelt gemeenteraadslid Karen Michiels nog mee.
Binnenkort volgt een infoavond om alle plannen en visies te verduidelijken. Hou dus
zeker onze sociale media en volgend huis-aan-huisblad in de gaten voor meer info!

Michel Van Dijck
Gemeenteraadslid

Karen Michiels
Gemeenteraadslid

Buitenlandse eigendom = geen huurwoning!
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele stelt een raamovereenkomst ter beschikking van sociale verhuurders die
onderzoek voeren naar buitenlands bezit. Om de betrokken verhuurmaatschappijen daarbij te ondersteunen, wordt een jaarlijkse
subsidie van 5 miljoen euro voorzien. Wie sociaal verhuurt, zal daarmee een onderzoek kunnen starten naar sociale huurders
waarvan men vermoedt dat ze een eigendom in het buitenland bezitten, en dus geen recht hebben op een sociale woning.
N-VA-bestuursleden Patrick Cottenie en Jan De Haes
zetelen in de raad van bestuur van ‘De Maatschappij voor de Huisvesting (HKH)’, die instaat voor het
verhuren van sociale woningen in onze regio. “Het
verhuren van sociale woningen is een noodzakelijke
maatregel die ondersteuning biedt aan mensen met een
laag inkomen. Alleen wie geen eigen huis bezit, komt
daarvoor in aanmerking. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ook wij in onze regio constructief meestappen
in het doorlopen van die door Vlaanderen voorziene
controle.”
Sociale woningen moeten terechtkomen bij huurders
die er recht op hebben: “Niemand kan aanvaarden dat
iemand die (meerdere) huizen of percelen bezit, aanspraak kan maken op een sociale woning. Wie al een
woning bezit, verliest daardoor zijn recht op een sociale
woning. Die vorm van fraude moet ook in onze regio
onderzocht worden.”
“Elk mogelijk dossier dat positief wordt afgerond, zorgt
bovendien voor meer rechtvaardigheid op de sociale
huurmarkt: er komt een woning vrij voor een andere
sociale huurder die er wél recht op heeft”, aldus nog
Patrick en Jan.
Patrick Cottenie
Voorzitter
www.n-va.be/heist-op-den-berg

Jan De Haes
Bestuurslid

5

HEIST-OP-DEN-BERG

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

N-VA-werkgroep financiën

Willy Anthonis

Nathalie Heremans

Jan Moons

Christophe Tack

Thomas Van Hoof

Extra financiële steun voor lokale verenigingen
De coronacrisis heeft onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zwaar getroffen en doet dat vandaag nog steeds. Dankzij het
coronanoodfonds van de Vlaamse Regering kreeg Heist-op-den-Berg ruim een half miljoen euro om ons lokaal verenigingsleven een duwtje in de rug te geven. Naast die Vlaamse middelen, tastte ook het gemeentebestuur zelf in de buidel.
Door de vele afgelaste activiteiten, zagen onze verenigingen hun voornaamste inkomsten afgelopen jaar wegvallen. Bovendien werden ze geconfronteerd met extra uitgaven omwille van de geldende coronamaatregelen. Het verenigingsleven is de motor van onze
samenleving. We kijken met z’n allen uit naar de jaarlijkse mosselfeesten, voorstellingen, spaghetti-avonden, toernooien, activiteiten voor onze kinderen enzovoort.
Vlaamse én gemeentelijke inspanningen
Via het Vlaamse noodfonds kregen al onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die
een aanvraag indienden, een subsidie van 350 euro. Voor erkende verenigingen kwam
daar nog eens minstens 100 euro bovenop. In sommige gevallen kon men ook rekenen
op een schadedossier of overbruggingskrediet via een renteloze lening.
Ook ons gemeentebestuur stak onze lokale vereningen een hart onder de riem. De
meerderheidspartijen werkten een aantal steunmaatregelen uit, waaronder kortingen
op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Zo proberen we deze barre periode
samen op een positieve manier te overbruggen. Hopelijk zien we jullie snel op één van
de de volgende activiteiten van onze verenigingen!

Fietsen, wandelen en
gezond ontspannen
Sinds de lockdown(s) van afgelopen jaar,
gaan mensen massaal ons eigen Vlaanderen verkennen. Velen zijn verbaasd over
de talloze mooie plekjes die er te vinden
zijn. Sportieve of recreatieve uitdagingen,
alles is mogelijk. Ook in Heist-op-denBerg.
N-VA-schepen van Evenementen Katleen
Vantyghem: “We hebben de trage wegen
in Heist-op-den-Berg intussen volledig in
kaart gebracht met de hulp van vrijwilligers, waarvoor dank. De volgende stap is
om een aantal mooie routes uit te stippelen. Toch beperken we de creativiteit

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

van onze wandelaars niet. Trek je wandelschoenen aan en ga gerust zelf op verkenning in onze gemeente.”
Nieuwe trage verbindingen
Naast de bestaande trage wegen zet Heistop-den-Berg ook in op nieuwe doorsteekjes en trage verbindingen in nieuwe

woonprojecten. Een mooie realisatie is de
route vanuit Hermelijn tot aan de lagere
school in Pijpelheide. Ook de doorsteek
achter de site van Sportoase biedt nieuwe
mogelijkheden. “Onze gemeentelijke
werkgroep leverde al heel wat inspanningen op het vlak van trage wegen. We
hopen snel opnieuw te kunnen samenzitten met wandelverenigingen om gebruik
te maken van hun uitgebreide kennis”,
aldus schepen Katleen Vantyghem.
Neem zeker eens een kijkje op
www.tragewegen.be.
Katleen Vantyghem
Schepen van Evenementen
en Toerisme

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Jan Jambon, Vlaams minister-president

