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HEIST-OP-DEN-BERG
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www.n-va.be/heist-op-den-berg

Politici hebben één groot voorrecht: ze 
worden her en der uitgenodigd en zijn zo 
bevoorrechte getuigen van wat er leeft en 
beweegt in de mensenwereld rondom hen.

’t Is waar… politici, zelfs die met een kleine ‘p’, waartoe ik mezelf reken, 
worden vaak uitgenodigd voor allerlei evenementen. Gelukkig voor mijn 
cholesterol zijn dat zelden uitnodigingen voor dure recepties of gastrono-
mische banketten. 

VERENIGINGEN IN ONZE GEMEENTE ZIJN ECHTE #HELFIES
Echt interessant zijn de uitnodigingen die we krijgen van burgers en 
verenigingen. Zij engageren zich, elk op hun eigen manier, met kracht en 
inzet voor een betere wereld. Naar zulke evenementen ga ik graag, al blijf 
ik er wel liefst in de schaduw staan. Want het hoort niet dat de politicus 
de aandacht van het evenement kaapt. Nee, we moeten het spotlicht zet-
ten op de werkers en doeners van de verenigingen. 

Daarom lanceerde de N-VA de #Hellfie-campagne: een oproep aan ieder-
een om ook mee te duwen aan de kar, om niet te wachten op een ander en 
nog minder om bij elk probleem afwachtend naar de overheid te kijken 
voor een oplossing.

RUIM MEE DE (SYMBOLISCHE) BOMEN VAN DE WEG
“Als een boom de weg verspert, kunnen we allemaal wachten en  
roepen dat de overheid snel de weg moet vrij maken of we kunnen  
samen de stilstand vermijden. De ene neemt een bijl, de andere een zaag 
en de rest een sleeptouw om de  
versperring op te ruimen.” Dit verhaal 
vertelt eenvoudig waar het op aan 
komt: de kracht van verandering ligt 
bij de gemeenschap, bij u.

Ook in Heist liggen er nog veel  
symbolische bomen op de weg.  
Maar dankzij u, beste Heistenaar, en 
dankzij de inzet van uw vereniging, 
kunnen we samen de Motor voor 
Vooruitgang starten.

Samen duwen we aan de kar

Aan alle werkers en doeners: een prettige 
zomer gewenst! – Jan De Haes,  

voorzitter N-VA Heist-op-den-Berg

Parkingproble-
men houden aan 
Het parkeerprobleem in onze 
gemeente blijft voortduren. 
Onze N-VA-fractie keurde 
vanuit de oppositie al enkele 
stappen in de juiste richting 
mee goed. Maar er moet nog 
steeds werk gemaakt worden 
van kritische plaatsen zoals 
aan de sporthal en in de 
Bergstraat. 

Het typeert ook het huidige 
beleid waarbij men de proble-
men – alhoewel te voorzien 
– pas laattijdig aanpakt.  Beter 
voorkomen dan genezen. Op 
het einde van de rit is dat ook 
beter voor de portemonnee 
van de belastingbetaler.  

‘Langetermijnvisie’ heet dat!
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N-VA-gemeenteraadslid Michel Van Dyck is beroeps-
halve zeer begaan met de problemen bij De Lijn. Hij wil 
daarom één en ander in beweging zetten: 

“Onlangs had ik een goed gesprek met Vlaams Parle-
mentslid Annick De Ridder, een mobiliteitsexpert”, zegt 
Michel. “Na bijna drie jaar zijn onze 2 300 opgehaalde 
handtekeningen voor lijn 160 eindelijk bij de bevoegde 
personen terechtgekomen. Dit interessante gesprek 
maakte echter ook duidelijk dat we nog meer argumen-
ten en bewijzen moeten verzamelen. Daarom wil ik graag 
een kleine enquête doen bij de Heistenaren over het 
busvervoer in Heist-op-den-Berg.”

Busje komt zo?

VUL ONZE MOBILITEITSENQUETE IN
Hoe meer mensen deelnemen aan deze enquête, hoe duidelijker de boodschap zal overkomen.  
U vindt de enquête hier:
• www.n-va.be/hodb
• www.facebook.com/NVAHeistopdenBerg 
• www.survio.com/survey/d/R2J9Q7I4C8R3C4Y4B
Bent u niet zo thuis in de informatica? Neem dan gerust contact op met Michel Van Dyck  
op het telefoonnummer 0479 461773 om uw opmerkingen door te geven.

N-VA Heist-op-den-Berg werkt aan de toekomst

Iedereen mag trots zijn op de prestatie van ons gemeente-
raadslid Michel Van Dyck tijdens de 10 Miles in Antwerpen. 
Hij eindigde als tweede N-VA’er met een heel mooie tijd van 
1:15:17!  Als tegenprestatie beloofde Annick De Ridder alvast 
om op Heist Loopt aanwezig te zijn. Of we Bart De Wever zo 
ver krijgen, valt af te wachten.... 

De acht blue-bikes in onze gemeente kosten u 4 500 euro per jaar. Blue-bikes is een initia-
tief van de NMBS. In sommige stations kan men voor 1 euro per dag een fiets huren voor 
een verplaatsing van en naar het station. De overheid betaalt 1 euro, de derde euro legt de 
gemeentekas bij. Je kan een fiets enkel huren met een abonnement van 10 euro per jaar. 
Reserveren van een fiets is niet mogelijk. Het is dus niet zeker dat je er 
bij aankomst één hebt. Heel leuk voor sommigen. Maar waarom moet 
de Heistse belastingbetaler dit mee betalen?

Bijna alle partijen steken een pluim op hun hoed omdat de verkoop van de voetbalgrond 
van Hallaar’s Molenzonen afgewend kon worden. Ook wij hebben onze contacten in Lier 
hiervoor aangesproken. Laat ons het erop houden dat de vereende krachten de voorlopige 
redding bewerkstelligden. Maar dat betekent geenszins dat deze zaak opgelost is! We 
moeten zonder treuzelen werk maken van een nieuwe locatie voor deze meer dan 400 spe-
lers. “Misschien kan het schepencollege de terreinen bekijken die even geleden gescreend 
werden voor het nieuwe zwembad”, stelt gemeenteraadslid Jan Moons voor.

Michel Van Dyck op N-VA-podium tijdens 10 Miles

Heist betaalt jaarlijks 4 500 euro voor acht fietsen

Molenzonen gered? 

Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt ook door de N-VA gesteund.  
Het gebruik van een weegbrug op het nieuwe containerpark zou alvast een  
vooruitgang moeten zijn op dat vlak. Maar toch blijft N-VA-gemeenteraadslid 
Katleen Vantyghem heel bezorgd.

“Het is vooreerst nodig dat elk containerpark gans het jaar door één dag per week  
tot ‘s avonds openblijft”, zegt ze. “Daarnaast is er in onze landelijke gemeente ook 
veel groenafval. Om te vermijden dat mensen minder groen zullen aanplanten, 
moet dit soort afval betaalbaar blijven. Ten derde blijft het bestrijden van zwerfvuil 
een belangrijk punt, zeker nu meer soorten afval betalend worden.”

Nieuwe uitdagingen voor nieuw containerpark

Na twee jaar fractievoorzitterschap draagt Eddy Gorris de fakkel over aan jong talent. De gemeenteraadsleden 
stemden unaniem voor Jan Moons als nieuwe N-VA-fractievoorzitter.

EDDY GORRIS LAAT JONGEREN AAN ZET
 “De voorbije jaren werd de basis gelegd voor een goed draaiend team. Dat dit veel tijd en 
energie vraagt, kan men wel begrijpen. Daarom heb ik keuzes moeten maken, want ik on-
dervond dat het voorzitterschap nog moeilijk te combineren viel met mijn andere activiteiten. 
Bovendien is de tijd ook rijp om nieuwe raadsleden aan zet te laten.”
“Met nog een kleine vier jaar te gaan is er nog voldoende ruimte voor hen om de nieuwe uitda-
ging aan te gaan. De keuze om een stapje terug te zetten was voor mij een logische stap. Ik ben 
er trouwens van overtuigd dat Jan Moons dit prima zal doen als nieuwe fractievoorzitter.”

JAN MOONS IS NIEUWE FRACTIEVOORZITTER
“Sinds mijn verkiezing bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en nog meer bij 

de verkiezingscampagne in 2014 heb ik ondervonden dat politiek mij echt wel boeit. De voorbije 
twee jaar heb ik op de gemeenteraadszittingen al één en ander kunnen leren, maar ik besef dat 
er nog een weg te gaan is.”
“Samen met de fractie wil ik verder werken aan een kritische maar constructieve  opvolging 
van de gemeentelijke belangen. Ik hoop als nieuwe fractievoorzitter een waardevolle bijdrage te 
kunnen leveren voor alle Heistenaren.”

Iedereen kent ondertussen de kracht van de sociale media. Ook 
wij willen u zo goed en correct mogelijk informeren. Vandaar dat 
Geert Van Loock, bestuurslid van N-VA Heist-op-den-Berg, tijd 
wil vrijmaken om dit in goede banen te leiden. Bezoek dus zeker 
onze websites of stuur ons een mailtje!

 www.facebook.com/NVAHeistopdenBerg 

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

 hodb@n-va.be

Een digitale vraag stellen? Onze nieuwe webmaster geeft u  
antwoord!

 Jan Moons, Katleen Vantyghem, 
Willy Anthonis en Jan De Haes bij de 
opening van het nieuwe containerpark.

Het onderhoudsgeld voor kinderen moet in principe niet aangegeven worden in de belastingaan-
gifte. Echter, indien een kind in hetzelfde jaar alimentatie ontvangen heeft en gaan werken is in 
een normale baan, moet dit onderhoudsgeld wel degelijk mee aangegeven worden.

Onderhoudsgeld voor kinderen
belastingtip

 Marc Jans, gemeenteraadslid
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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