
Om een betere toeristische dienst te kunnen verzekeren heeft de N-VA alvast
werk gemaakt van een nieuwe locatie. We vroegen schepen van Toerisme Anja

Van Dyck (N-VA) om een korte toelichting.

Waarom was een nieuw kantoor voor de toeristische dienst nodig?
In eerste instantie zochten we een betere locatie voor deze dienst. Daarom kocht het
gemeentebestuur het pand in de Postweg 6, dicht bij de Bergstraat. Men kan vlot ge-
durende twee uur parkeren op het vlakbij gelegen evenementenplein. De ligging is
dus veel centraler dan het huidige kantoor. Dit bood ons eveneens de gelegenheid om
de dienst een moderne uitstraling te geven. De gemeente wil zich toeristisch immers
profileren als ‘Het platteland met pit in de kern’.

Wordt er ook iets veranderd aan het aanbod van diensten?
We hebben veel plannen maar kunnen niet onmiddellijk alles uitvoeren. Naast de
klassieke toeristische diensten bieden we ook info over sportieve, culturele en an-
dere recreatieve mogelijkheden.  Eens alles vlot draait zullen we ook andere initia-

tieven nemen.

Wanneer is de opening
voorzien?
De inrichting van het kan-
toor is ondertussen begon-
nen.  De datum voor de
opening wordt binnenkort
bepaald. We hopen dat dit
de start mag zijn van een
bloeiende toeristische be-
langstelling voor onze ge-
meente!

Schepen van Toerisme 
Anja Van Dyck: trots op de
vernieuwde dienst toerisme.

Katleen Vantyghem                                                                                           Anja Van Dyck
katleen.vantyghem@n-va.be                                                              anja.vandijck@n-va.be

Ieder jaar moet elke inwoner van
Heist-op-den-Berg ongeveer 1 850
euro bij elkaar rapen om aan Brussel
en Wallonië te schenken. Dat is in to-
taal zo’n 74 miljoen euro die onvoor-
waardelijk verdwijnt.

Met deze som geld zouden we elk jaar
opnieuw ongeveer 7 nieuwe cultuur-
centra kunnen bouwen, of 10 openbare
zwembaden, of sportinfrastuctuur voor
alle sportclubs, of vele kilometers
goede wegen met veilige fietspaden.

Daarenboven zou er nog een mooi bud-
get over zijn om regelmatig een heus
festijn te organiseren in Heist en alle
deelgemeenten. Wat is er beter voor het
sociaal welzijn van de inwoners dan
een gezellig buurtfeest?  We zouden
zelfs de belastingsaanslag kunnen ver-
minderen (en van aanslag mogen we
zeker spreken)!

Het Belgische geknoei heeft dus voor
elke Heistenaar veel gevolgen. De 
N-VA is ervan overtuigd dat een ge-
zonde solidariteit onmisbaar is. Maar
van ons laten profiteren gaat een stap te
ver. Wij vragen niet meer dan het res-
pect en de verantwoording van de ont-
vanger van deze geschonken middelen
voor de inwoners van onze gemeente.

Als dat gebeurt,
zal de Heistenaar
zijn medemens er
graag bovenop
helpen!

Mark Van Esbroeck
Voorzitter N-VA Heist-op-den-Berg
mark.vanesbroeck@n-va.be

Heist schenkt 
74 000 000 euro
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Toeristische dienst krijgt nieuwe locatie

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



Heist-op-den-Berg is een levendige, bruisende
gemeente waar het gezellig verblijven is. In

Heist is er elke dag wel iets te beleven ...

… en in de zomer komen daar nog een hele serie zon-
nige evenementen bij: braderijen, bergconcerten, 
hoevefeesten, muziekfestivals, … Heist Zomert
wordt dit jaar groots ingezet met de opnames van het

één-programma Vlaanderen Muziekland op 2 juli
op het cultuurplein. Meteen is de trend gezet voor de
rest van de zomer: in de muzikaalste gemeente van
Vlaanderen kan je elke week genieten van uiteen-
lopende muzikale prestaties. Fanfaremuziek, rock,
covers, gevestigde waarden en nieuw talent, ... je kan
het allemaal komen ontdekken tijdens Heist Zo-
mert. Gratis en voor niks.

De eerste stap is gezet: er komt een nieuw zwembad in het binnengebied van de 
Lostraat en de spoorweg Antwerpen-Aarschot!

N-VA-bestuurslid Inge Clé hoopt dat haar dochter Kendra, die nu 12 maanden is, haar
eerste lesjes watergewenning zal krijgen in het nieuwe bad. Er dienen echter nog heel
wat stappen ondernomen te worden: de goedkeuring van een RUP (ruimtelijk uitvoe-
ringsplan); de organisatie van een PPS (publiek-private samenwerking); de aankoop
van de gronden; de opmaak van de bouwplannen enz. 

“Als alles naar plan verloopt, zou het nieuwe zwembad er kunnen staan tegen eind
2014”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Bert De Haes, die het dossier nauwlettend opvolgt.
“De N-VA is vragende partij voor een nieuw zwembad en we gaan dit dossier mee de
goede richting uitduwen zodat het nieuwe bad er zo snel mogelijk komt.”

inge.cle@n-va.be
bert.dehaes@n-va.be

‘Heist Zomert’ belooft 
pittige muzikale zomer

Sport in de kijker

Zwemmen in onze gemeente! (deel 2)

Asiel en Migratie: een uitdaging

Wenst u meer te weten over de totaalvisie van de N-VA over asiel en migratie? 
Bestel dan onze brochure op het telefoonnummer 02 219 49 30, via migratie@n-va.be
of download ze via www.n-va.be/migratie.

Op vrijdag 13 mei nodigde N-VA Heist-op-den-Berg Kamerlid Theo Francken uit
voor een gespreksavond over asiel en migratie. We hebben allemaal wel een me-
ning over dit thema maar begrepen tijdens de zeer boeiende uitleg al snel dat asiel

en migratie meer is dan wat slogans. 

Theo Francken had het over de diverse vormen van migratie, over de in-
perking van de instroom en mogelijke verbeteringen aan het huidige systeem. 
Bovendien kon Theo ons een aantal primeurs aankondigen. Het resultaat van het
harde parlementaire werk van de N-VA mag er zijn: een strengere en rechtvaardi-
gere asiel- en migratiewetgeving. 

Dat asiel en migratie een ‘hot topic’ is, bleek datzelfde weekend ook in ‘De Zevende
Dag’ op zondag 15 mei, waarin Theo het debat aanging met Jozef De Witte van het
Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Op het einde
van dit interessante debat bedankte Jozef De Witte de N-VA om in te zetten op 
migratie.

Dominick Vansevenant
dominick.vansevenant@n-va.be

Theo Francken is een van de
N-VA-specialisten op het vlak

van asiel en migratie.



Communicatie kan beter

Op maandag 2 mei vestigde N-VA Heist-op-
den-Berg de aandacht op haar actie ‘Heist
Doneert’. Bij elk initiatief is ‘het goede voor-
beeld geven’ essentieel. Daarom trokken we
met een twintigtal personen naar het ge-
meentehuis om ons als orgaandonor te laten
registreren.  We hopen hiermee ook anderen
aan te sporen ons voorbeeld te volgen.  

Voor meer informatie rond dit initiatief kan
u terecht op http://hodb.n-va.be 
of op www.reneevantricht.be

Een twintigtal N-VA’ers gaf het goede voorbeeld
en registreerde zich als orgaandonor.

Heist Doneert geeft om het leven

36 nieuwe N-VA-leden per dag

Ledenaantal stijgt!
De N-VA heeft de wind in de zeilen: het ledenbestand van onze partij nam na
2007 met ruim de helft toe, tot 18 264 eind april. Maar liefst 4 242 leden (23 %)
werden dit jaar voor het eerst lid. 

Nemen we de cijfers van 2006 er even bij, dan blijkt zelfs dat de N-VA de enige par-
tij is die sindsdien leden won (van goed 10 000 naar meer dan 18 000). De andere
partijen verloren samen méér dan 30 000 leden. Momenteel tekent de N-VA ge-
middeld 36 nieuwe leden per dag op! Ook in onze lokale afdeling groeide het
aantal leden significant: het verdubbelde bijna gedurende de voorbije twee jaar.

WORDT U OOK LID?
De evolutie van het aantal leden van een partij is een barometer voor wat er leeft bij de bevolking.
Dat blijkt ook uit peilingen. Inderdaad, ‘de mensen’ zijn de politieke impasse beu, maar ... ze trekken niét de conclusie

die sommige ‘experten’ ons proberen in te lepelen.
Wij zullen deze dynamiek, die zich ook weerspiegelt in het groeiende aantal activiteiten in onze
afdeling, verder bestendigen, liefst met ook uw deelname. Twijfelt u nog, neem dan gerust vrij-
blijvend contact op met onze ledenverantwoordelijke Frank Jorissen (gsm 0479 20 62 27, e-mail
frank.jorissen@n-va.be).

Frank Jorissen
Ledenverantwoordelijke

We hebben ondervonden dat opmerkingen van
Heistenaars niet altijd opgevolgd worden. Dikwijls

is dat te wijten aan een manke communicatie. De N-VA
wil hieraan verhelpen door uw opmerkingen centraal
te verzamelen en aan de betrokken instanties door te
spelen. Daarnaast zullen we ook ijveren voor een effec-
tieve opvolging van het probleem.

U kunt uw opmerking(en) melden bij
Frank Thielemans
frank.thielemans@n-va.be
Keverstraat 4, Heist-op-den-Berg



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.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-
ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


