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HEIST-OP-DEN-BERG

Jan De Haes

Voorzitter N-VA Heist-op-den-Berg

EEN VRIEND IN DE
POLITIEK…
JA, HET BESTAAT !
Er wordt weleens beweerd dat politiek een
harde stiel is. En als ik sommige Facebookconversaties zie passeren, dan denk je dat
agressie en rancune dagelijkse kost is.
Men zegt dan ook dat men in de politiek
geen vrienden heeft, nog in het minst in de
eigen partij. Wel, ik mag vandaag getuigen
dat dit in onze N-VA-ploeg totaal anders is.
Wij discussiëren natuurlijk ook veel onder
mekaar. Wij argumenteren, nuanceren, kritiseren en pitsen daarbij misschien al eens in
mekanders billen. Maar wij praten, open en
eerlijk, zoals echte vrienden dat doen.

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

En als er dan plots, heel onverwacht en veel
te vroeg, iemand uit die groep wegvalt, dan
voel je des te harder het gemis.
Met Marc Jans verliest N-VA Heist-op-denBerg een voortrekker en een sleutelfiguur.
We kennen hem als iemand met nog altijd
één argument of nuance meer. Wanneer
anderen in vergaderingen of op campagne
soms storm liepen, zette Marc hen met de
voeten weer op de grond.
Daarenboven had Marc nog heel veel
plannen, zeker ook buiten de politiek. Maar
evenzo stond hij heel nuchter in de wereld en
wist hij maar al te goed hoe kwetsbaar ieder
van ons is.

Midden in de zomer hebben wij
een vriend verloren.

Afscheid van Marc Jans

Dokter Marc Jans (59), die voor de N-VA in de gemeenteraad van Heistop-den-Berg zetelde, is op 4 augustus overleden.
Marc was een eerste maal kandidaat
voor de Volksunie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994.
Marc is altijd geëngageerd geweest,
omdat ‘leven’ voor hem bestond uit
meedoen en vooral meewerken aan
een betere wereld. Voor Marc was
politiek een middel om een ideaal
te bereiken. Hij heeft de moeilijke
politieke tijden gekend, maar bleef
heel nuchter en zelfkritisch bij het
recente electorale succes.
In 2000 werd hij rechtstreeks gekozen voor de lokale kartellijst
Heist2000. Tijdens de voorbereiding
van de gemeenteraadsverkiezingen
in 2006 werd hij getroffen door leukemie. Hij kwam na zijn herstel als
opvolger terug in de gemeenteraad.

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

Sinds 2012 was hij als ondervoorzitter van de grote N-VA-fractie vooral
bezig met verkeer, mobiliteit en
sport. Zo volgde hij het dossier van
het nieuwe zwembad van nabij. Als
lid van het arrondissementsbestuur
en van de nationale partijraad aarzelde hij nooit om de Heistse belangen te bepleiten of om ministers aan
hun mouw te trekken.
Marc was ook geëngageerd buiten de politiek. Hij was lange tijd
betrokken bij het G-voetbal. Hij
stond recent mee aan de wieg van de
huisartsenwachtpost.
Namens alle partijgenoten wensen we
de familie en vrienden van Marc veel
sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies en intens verdriet.

Mobiliteit en veiligheid: uw probleem, onze zorg
N-VA ZET HEIST OP DE FIETSKAART!
N-VA-fractieleider Jan Moons en
Heists provincieraadslid Jan De
Haes hadden een constructief
overleg met gedeputeerde van
Mobiliteit Luk Lemmens over de
fietsproblematiek in Heist-op-denBerg. “Vanuit onze fractie hebben
wij de gedeputeerde gevraagd om
er mee voor te zorgen dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt van een
Heists fietsbeleid. De provincie zal
in oktober de mogelijkheid van een
fietsostrade tussen Heist-op-denBerg en Lier bekijken. De gedeputeerde ziet zeker de noodzaak in
van betere fietsverbindingen in de
Kempen”, aldus Jan Moons.

N10- FIETSPAD: N-VA SCHUDT
BESTUUR WAKKER
De aanleg van een veilig fietspad
langs de N10 sleept al 30 jaar aan.
In deze saga kwam opnieuw een
negatief advies van de Regionale
Mobiliteitscommissie omdat een
‘kwaliteitsadviseur’ vond dat er in
de plannen voor de heraanleg van
de N10 te weinig bomen ingetekend
zouden zijn.
Op de gemeenteraad kaartte de
N-VA deze zoveelste vertraging aan.
De bevoegde schepen van Mobiliteit
beloofde enkele dagen nadien via de
pers dat hij het zogenaamd verzoek tot heroverweging tijdig zou
indienen bij de Vlaamse Regering.
Zo komt het dossier terecht bij de
minister, zijnde Ben Weyts, en kan
men eindelijk voortgang maken.

ENQUÊTE: SLANKE LIJN MET VOLLE
BUSSEN

Gedeputeerde Luk Lemmens met
Jan De Haes en Jan Moons

deden om de enquête in te vullen en
om suggesties of bezorgdheden mee
te delen.”
Wat als eerste opvalt is het grote
verschil tussen gebruikers uit het
noorden dan wel het zuiden van
Heist. “Het aanbod van de lijn
is niet billijk gespreid over onze
gemeente” merkt Michel op, “dat
verrast niet, want sinds de afschaffing van de goedbevolkte lijn 160
is vooral in Schriek, Pijpelheide en
Heist-Goor een onderaanbod, zeker
voor de scholieren.”
De enquête wordt nu verder geanalyseerd met de ‘lijndeskundigen’
van de N-VA. “Dan zullen we concrete voorstellen voorleggen voor
volle bussen die rijden langs haltes
waar mensen opstappen en in richtingen waar mensen naartoe willen,
en soms is dat ook verder dan een
provinciegrens”

In juni lanceerde N-VA Heist-opden-Berg een enquête om te onderzoeken welke de meest acute
problemen zijn die gebruikers van
de lijn in Heist ondervinden.
N-VA-gemeenteraadslid Michel Van
Dyck is bijzonder blij met de grote
respons: “We hebben bijna 400 volledige antwoorden. Dat betekent dat
heel veel busgebruikers de moeite

Michel Van Dyck:

“Dank aan alle deelnemers van de enquête.”

Katrien Galicia is een gedreven ondernemer. Maar
ze is ook een mama van twee opgroeiende kinderen. Daarom wil ze mee bouwen aan de toekomst
van morgen met voldoende kansen en werk in eigen
streek.
“Het wordt voor mij een moeilijke taak om de ervaring en kennis van Marc Jans te vervangen, maar dat
is een reden te meer om mijn uiterste best te doen.

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

een kat vindt haar jongen niet ...
Volgens een wet uit 2014 moet elke
gemeente een duidelijk zwerfkattenbeleid
hebben dat een teveel aan wilde katten
voorkomt.
helpen aan het zwerfkattenprobleem
tot een echte katten-calvarietocht. “
Lees even mee deze kafkaiaanse
calvarie:
1. E
 erst moet je naar de wijkagent voor
een attest tot vaststelling van een
zwerfkat.

N-VA-gemeenteraadslid Katleen Vantyghem
bindt de zwerfkat de bel aan.

2. D
 an mag je een kattenval afhalen bij
technische dienst,

“Elke gemeente moet een meldpunt
voor zwerfkatten hebben. Ze moet
bovendien acties (sterilisatie, castratie of euthanaseren) ondernemen
en bekostigen om de populatie van
zwerfkatten in te perken. En na een
behandeling moeten de (levende)
katten beschutting en voeding krijgen,” verduidelijkt gemeenteraadslid
Katleen Vantyghem.

3. maar daar moet je 50 euro waarborg geven.

“Maar Heist doet het net tegenstroom, en verplicht mensen die zo
vriendelijk willen zijn om mee te

6. A
 ls je de kat zelf niet kan brengen
moet je 20 euro betalen.

4. A
 ls je de zwerfkat kan vangen moet
je het attest laten valideren door
technische dienst.
5. Daarna moet je de kat zelf naar het
dierenasiel in Aarschot brengen
voor de nodige behandelingen.

Aarschot want lijn 160 werd afgeschaft omdat er volgens De Lijn
‘geen kat zou op zitten…’
7. Na de behandeling moet je zelf de
kat terug ophalen in Aarschot.
8. Of je kan ze laten halen voor …
opnieuw 20 euro.

Met zulke omslachtige aanpak zal
het niemand verwonderen dat veel
burgers “de katjes in het donker
gaan knijpen.”
“Sinds 2014 is de kattenpopulatie al
verdrievoudigd. Wij vrezen dat deze
povere aanpak het probleem zeker
niet zal oplossen en dringen er bij de
schepen op aan om zijn kattenbeleid en
bij uitbreiding ook het ganse dierenbeleid meer aandacht te geven”, aldus
gemeenteraadslid Katleen Vantyghem.

Let wel, met de bus geraak je niet in

HEIST LOOPT EN DE N-VA LIEP MEE

Nieuw N-VA-gemeenteraadslid
Katrien Galicia (47) haalde bij de verkiezingen
in 2012 een mooie score. Ze is sindsdien OCMWraadslid. Als opvolger van de betreurde Marc Jans
stapt ze nu over naar de gemeenteraad.

Heists zwerfkattenbeleid:

Er is immers nog veel werk aan
de winkel. Zo is bijvoorbeeld
de slechte bereikbaarheid van
Heist-op-den-Berg een rem op de
groei van de economie en van de
tewerkstelling.
Bovendien moeten
ook de dorpskernen
ontlast worden van
(zwaar) verkeer door
het versneld aanleggen van de Oostelijke Rondweg.”

Katrien Galicia:

Met de ‘Actie Zorgenmens’ zamelt Rotary Heist-op-den-Berg al 30 jaar geld
in voor ondersteuning aan sociale partners uit regio Heist-op-den-Berg. Dat
doen ze onder meer met ‘Heist Loopt & Zingt’, dat ook dit jaar een massale
deelname kende.
N-VA Heist-op-den-Berg liep mee met twee ploegen en kreeg daarbij nog extra parlementaire steun. Voor de gemengde ploeg liepen Inge Van Esbroeck,
Michel Van Dyck, Geert Van Loock, bijgestaan door Vlaams Parlementslid
Annick De Ridder. In de herenploeg liepen Jan Moons, Sacha Heijboer, Ruben Jacobs met Kamerlid Johan Klaps.
“Op deze bloedhete zomerdag werd het nieuwe parcours verrassend zwaar.
Ik had in mijn sportcarrière veel zweet gelaten, maar dit breekt alle records,”
bekent Jan Moons.

De N-VA-lopers, met als coach van dienst
gemeenteraadslid Willy Anthonis.

“Werk geeft mensen kansen.”

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

Annick De Ridder is fris enthousiast, maar
weet hier nog niet dat 200 meter verder de
Heistse Berg pas echt begint…
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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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