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HEIST-OP-DEN-BERG
N-VA slankt de provincie af

{GAT VAN 2,5 MILJOEN EURO INBEGREPEN}

De Antwerpse provincieraad keurde op
24 mei de interne staatshervorming en
een eerste besparingsronde goed. In
totaal zal de provincie Antwerpen de
komende jaren 20 miljoen euro besparen. De politiek geeft daarbij het goede
voorbeeld door ook in de partijdotaties
te snoeien. Met de interne staatshervorming - ingezet door de Vlaamse N-VAminister van Binnenlands Bestuur Geert
Bourgeois - komt er ten slotte eindelijk
een duidelijke taakstelling voor de
provincies, met een focus op de grondgebonden bevoegdheden.

De Heistenaar zal zich ongetwijfeld nog wel de {inbegrepen} verkiezingscampagne van CD&V herinneren:
{zwemzak inbegrepen}, {sportzak inbegrepen}, kortom
{allerhande ditjes en datjes inbegrepen}. De zak van de
goede Sint raakte maar niet leeg.

“Deze ambitieuze operatie toont nogmaals dat N-VA het verschil maakt in
de provincie Antwerpen, “ aldus Jan De
Haes, die voor de N-VA fractievoorzitter
is in de Provincieraad, “Uiteraard willen
we nog verder gaan, maar we steunen
dit compromis als verantwoordelijke
partner. We reiken mee de hand naar wie
de kracht van verandering verder in de
praktijk wil brengen.”
De provincie Antwerpen is de enige provincie die bespaart en verantwoordelijkheid durft op te nemen in economisch
barre tijden. Bovendien is het ook de
enige provincie die bespaart op de partijdotaties. Het mag dan ook geen toeval
heten dat het ook
de enige provincie is waar de
N-VA deel uit
maakt van de
meerderheid. De
N-VA maakt het
verschil in de provincie AntwerJAN DE HAES,
pen!

voorzitter N-VA
Heist-op-den-Berg

Toen al heeft de N-VA de Heistenaar duidelijk gewaarschuwd dat de gemeentefinanciën dat zonder belastingverhoging nooit zouden kunnen dragen. "Geen prettige
boodschap, maar de enige correcte", aldus N-VAgemeenteraadslid Willy Anthonis.

WILLY ANTHONIS
N-VAgemeenteraadslid

WAARSCHUWING
En wat blijkt? De verkiezingen waren nog geen maand voorbij of het managementteam van de gemeente waarschuwde in een interne nota aan de gemeenteraad dat het zo niet verder kon. Structurele besparingen drongen zich op, en
jawel, een duizelingwekkende belastingverhoging naar 8,5 procent. Uiteindelijk
moest het gemeentebestuur op de gemeenteraad van april de echte cijfers
"Gratis parkeren in he
t Heistse
op tafel leggen: {een gat van 2,5 mil'parkeerparadijs' kost
joen euro inbegrepen} en {belastingverhogingen inbegrepen}.
200 000

euro aan boetes"

WIE ZAL DAT BETALEN?
De N-VA vreest te weten wie dat gaat betalen: elke werkende Heistenaar. De
toon werd in ieder geval gezet: de gemeente heeft zogezegd haar exploitatiebegroting met 900 000 euro verbeterd. Maar bijna de helft is het gevolg van het
feit dat het bestuur nu eindelijk eens haar eigen wanbeheer van het verleden
zal rechtzetten. De “grote besparingen” waar de bevoegde schepen zo graag
mee uitpakt bedragen afgerond amper 80 000 euro.

Beleidsverklaring
burgemeester is
teleurstellend vaag

Verder zal de handelaar
die het in deze barre tijden
al zo moeilijk heeft ook nog
eens mogen afdokken via
een belasting op zijn nietgeadresseerde drukwerk. Ook het te repressieve parkeerbeleid loont: "Het gratis parkeren in Heist-op-den-Berg
brengt 200 000 euro op. Is dat het parkeerparadijs waar
onze burgemeester het over heeft?", aldus gemeenteraadslid Charlotte Reypens. En of het nog niet genoeg is
zal de burger nog eens extra kunnen betalen voor evidente dienstverlening van de gemeente.

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

CHARLOTTE REYPENS
N-VA-gemeenteraadslid
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Speelpleinwerking: aanschuiven geblazen!
Vanaf dit jaar dient men zich in te
schrijven voor de speelpleinwerking. “Het wordt te gevaarlijk”,
volgens de bevoegde schepen. De
N-VA heeft verschillende vragen bij
de manier waarop dit aangepakt
wordt.

Uren aanschuiven
“Mensen staan nu uren aan te schuiven
om hun kind een plaatsje te kunnen
geven”, weet N-VA-gemeenteraadslid
Inge Van Esbroeck. De N-VA weet dat
de veiligheid van deze kinderopvang
ook op een andere manier opgelost
kan worden. Bijvoorbeeld door
meer monitoren aan te trekken,
door hen een eerlijke vergoeding te geven en een positieve
sfeer te creëren.”
Dat jongeren minder gemotiveerd zouden zijn bij betere
verloning is een vernederende
en onaanvaardbare visie. Zoals
in vele andere gemeenten kan

Meerderheid belemmert oppositie
De N-VA wil goed oppositiewerk kunnen leveren. Dit
vereist een correcte houding van de bestuursmeerderheid. Regels en statuten worden door het college van
burgemeester en schepenen echter niet zo nauw genomen.
Op de gemeenteraad van 14 mei moest men dan uiteindelijk toch toegeven dat gemeenteraadsleden te laat de
nodige documenten ontvangen hadden in verband met
het budget van 2012. De betreffende agendapunten
werden dan ook van deze agenda gehaald.

Heist-op-den-Berg ook voorrang
geven aan eigen inwoners.

Sociaal onwaardig
“Ook kinderen met beperkingen
moeten welkom zijn. De praktijk
wijst uit dat deze kinderen op dit
ogenblik geweerd worden wegens ‘te
lastig’. Dat is een sociaal onwaardige
houding!” klaagt N-VA-OCMWraadslid Patrick Geysels aan.

Meerderheid blijft
aan
voorrang weigeren
eigen inwoners bij
ur
inschrijvingen Cultu

“Wij stellen regelmatig vast dat termijnen en deadlines
overschreden worden. Waarvoor
dienen deze dan?” aldus
N-VA-fractievoorzitter Eddy
Gorris. “Ook het informeren van
de oppositie gebeurt met mondjesmaat en dikwijls te laat. Dit getuigt
van weinig respect voor de Heistse
kiezers. N-VA dringt er bij de
meerderheid op aan om de oppositie in haar taak niet te belemmeEDDY GORRIS
fractievoorzitter
ren.“

el Van Dyck:

Gemeenteraadslid Mich

Zoveelste herstelling
ot
aan looppiste Booisch
onvoldoende

Oproep tegen
zwerfvuil
De N-VA houdt van bloemetjes en
plantjes, maar roept op om ook respect te hebben voor de natuur
rondom ons. "Onze gemeente kent
veel beken en waterlopen. Jammer
genoeg vinden mensen dit de
ideale plaats om hun afval te dumpen", aldus gemeenteraadslid Katleen
Vantyghem.

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

torten

Stop a.u.b. met sluiks

Criminaliteit moet tijdig vermeden worden
KATLEEN VANTYGHEM
Gemeenteraadslid

De media staan er vol van, de cijfers bewijzen slechts een
deel van de feiten. Criminaliteit is een sluipend probleem dat op tijd aangepakt dient te worden.
De trend is zelfs zo dat mensen kleine criminaliteit niet
meer aangeven, want “er wordt toch niets aan gedaan”.
“De N-VA roept de bevolking op om toch aangifte te doen.
Dat kan de aanpak van het probleem alleen maar ten goede
komen”, aldus gemeenteraadslid Katleen Vantyghem.
Daarnaast vreest de N-VA dat te weinig rekening
gehouden wordt met de nultolerantie die in de omliggende grotere
steden gevoerd wordt. Nu al horen we over het uitzwermen van
criminele bendes tot in Heist-op-den-Berg.
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Heist doneert
Sinds 2011 is ‘Heist doneert’ actief rond orgaandonorschap. Verschillende acties brachten de
cijfers van mensen die zich lieten registreren als
orgaandonor van 191 in december 2010 tot 643 in
maart 2013. Dat is een toename van 237 procent.
Ondertussen blijft Renée Van Tricht haar missie verdedigen in heel veel gemeentes. Dit levensreddend
initiatief is immers grensoverschrijdend. De N-VA
heeft de ondernomen acties altijd gesteund en erop gedrukt dat op een orgaan geen politieke partij staat! Vandaar dat
wij verwonderd zijn dat andere partijen en verenigingen de hulp van ‘Heist doneert’
expliciet weigeren bij eigen initiatieven.
Dat is onnodige concurrentie voor een gemeenschappelijk doel.
De N-VA pleit ervoor om ‘Heist doneert’ verder uit te bouwen als
gemeentelijk initiatief in een grenzeloze omgeving.
“Persoonlijke of partijbelangen mogen mensen niet tegenhouden
om elkaar via deze weg te steunen", aldus Renée Van Tricht.

Heistse integratiebuddies gezocht
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Gezocht: enthousiaste vrijwilligers om nieuwe Heistenaren te begeleiden bij hun integratie
in onze gemeente. Vooral mensen uit het buitenland hebben behoefte aan hulp om zich
hier zo snel mogelijk te integreren.
Samen kies je zelf wat te doen. De Heistenaar is de lokale gids en de inburgeraar krijgt de
kans om het Nederlands te oefenen en onze rechten en plichten te leren kennen. Leuk meegenomen: ondertussen leer je iets bij over de cultuur van deze persoon.
Ben jij een enthousiaste Heistenaar die graag nieuwe mensen leert kennen? Laat het ons
weten.

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

PATRICK GEYSELS
OCMW-raadslid
patrick.geysels@n-va.be
0478 23 47 99

ONZE WELVAART STAAT OP HET SPEL

Confederalisme is dé sleutel voor verandering
Ben Weyts
De federale politiek werkt deprimerend.
Niets geraakt nog hervormd,
niets geraakt nog vooruit.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 42 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust
© Anne Deknock

Nochtans bestaat er in Vlaanderen
een ruime consensus over de weg uit de crisis:
verlaging van de loonlasten, minder
overheidsuitgaven, minder belastingen.
De Vlamingen botsen echter op de PS en co.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU
Wil u sociaal-economische hervormingen? Wil u
verandering? Dan moeten we overstappen naar
een confederaal model. In plaats van elkaar te
blokkeren, kunnen we de basisbevoegdheden
beter overhevelen naar de deelstaten. Vlamingen
en Franstaligen kunnen beter samen beslissen op
welke domeinen ze best samenwerken. Niet langer
omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

Ben Weyts:
“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

CONFEDERALISME. HET ENIGE ALTERNATIEF VOOR DI RUPO II
Als we ons lot in eigen handen kunnen nemen, kunnen we eindelijk vooruit geraken.
Het alternatief is een regering-Di Rupo II. Nog eens vijf jaar blokkeringen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Als we onze welvaart en ons welzijn willen veiligstellen, is nog eens een regering-Di Rupo geen optie meer.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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

/

/

