Wij wensen u
gezonde en veilige
feestdagen
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We komen hier samen door!
Dat 2020 een uitzonderlijk jaar was, hoeven we jullie niet meer te vertellen. We werden
overvallen door een onbekende vijand en er werden maatregelen genomen op verschillende
niveaus. Ook het gemeentebestuur moest snel schakelen met extra collegevergaderingen
en een wekelijks veiligheidsoverleg. We vroegen extra inspanningen van het gemeente
personeel, waarvoor dank!
• Zo kregen de terrassen in Heist meer ruimte en werd de Bergstraat eenrichting
gemaakt. Op die manier hebben onze voetgangers meer plaats. Als gemeente
met veel evenementen, draaiden we overuren om de lokale organisaties en
verenigingen zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren.
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Ook in Heist zorgt het coronavirus voor woelige tijden. Ik
spreek me niet graag uit over
statistieken, prognoses of
pro’s en contra’s. We moeten
in deze ongekende periode nu
eenmaal roeien met de riemen
die we hebben om de situatie
onder controle te krijgen. Wat
me wel nauw aan het hart ligt,
is op welke manier we hier als
Heistenaars doorkomen.
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Als ik bij de lokale bakker
aanschuif en zie dat mensen
elkaar gemondmaskerd
wantrouwen, ver uit elkaar
lopen en geen praatje meer
maken, dan vrees ik voor een
wereld in sociaal isolement.
Dat mogen we niet toestaan.
Volg de veiligheidsmaatregelen
zo goed mogelijk op, maar laat
ons niet doemdenken of de
realiteit uit het oog te
verliezen. Ik wil hierbij dan ook
een oproep doen om veilig met
elkaar te blijven omgaan en
sociale warmte uit te stralen.

• We voorzagen renteloze leningen voor zij die in hoge nood verkeerden.
Heist-op-den-Berg zit momenteel in de uitvoeringsfase voor het eerlijk verdelen
van een noodfonds. Onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen zullen in totaal
zo’n 528.000 euro aan extra subsidies ontvangen.
• Om onze bevolking te ondersteunen, voorzagen we een coronahulplijn en
belden we zelf kwetsbare ouderen op. We verleenden steun aan onze horeca,
handel en markten. Online winkelen en iniatieven zoals ‘Winkelhier’ werden
gepromoot. We voorzagen een vrijstelling op retributies, trokken terrasbelastingen in en organiseerden een tombola om de middenstand te steunen.
• Daarnaast zorgden we voor het kwijtschelden van de huur van niet-gebruikte
sportaccommodaties, ondersteunden onze kinderopvang, voorzagen
psychische ondersteuning en zetten een afhaalbib/levering aan huis op poten.
Veilig buiten vertoeven stimuleren we met tal van nieuwe wandel- en
fietsroutes, kinderzoektochten en nog veel meer.
• We blijven ons de volle 100% inzetten voor uw welzijn, maar jammer genoeg
lijkt deze crisissituatie nog niet voorbij. Het blijven opvolgen van de maatregelen
is essentieel. We weten wat we moeten doen om het virus de baas te blijven.
Hou samen vol!

Zorg goed voor elkaar en laat
mekaar niet los.
Geniet van de feestdagen in je
kleine bubbel en hou het veilig.
Patrick Cottenie
Voorzitter

Jan Moons

Katleen Vantyghem

• Bevoegd voor:
ICT, Financiën,
Personeel en
Bovenlokale mobiliteit.
• Jan wordt vanaf
2022 de eerste
N-VA-burgemeester in
onze gemeente.

• Bevoegd voor:
Toerisme, Evenementen, Lokale mobiliteit,
Dierenwelzijn,
Participatie en Leefbare dorpskernen.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 24 november.
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Uw N-VA-gemeenteraadsleden

Jan Moons

Katleen Vantyghem

Eddy Gorris

Michel Van Dyck

Jan De Haes

Tim Teurfs

Karen Michiels

Nathalie Heremans

Willy Anthonissen

Thomas Van Hoof

Hervorming Heistse openbaar vervoer in laatste fase
De nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie streeft in de eerste plaats naar een omschakeling van een ‘aanbodgericht’ openbaar vervoer
naar meer ‘vraag gestuurd’ openbaar vervoer. Het vervoersnet van het openbaar personenvervoer wordt voortaan zo
gestructureerd: treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat.
In onze vervoersregio zijn de eerste drie
lagen daarvan al ingevuld. Op dat vlak ziet
het er al goed uit in Heist-op-den-Berg.
Wiekevorst, Heist-Goor, Schriek en Grootlo krijgen daardoor het hele jaar door een
volwaardige busverbinding om het uur.
Tijdens de spitsuren is er zelfs een halfuurbediening als verbinding met het centrum.

Oplossing nodig voor moeilijk
bereikbare locaties
Booischot, Pijpelheide en Zonderschot
hebben, met uitzondering van enkele

functionele schoolverbindingen, voorlopig
geen vaste busverbinding met het
centrum. Voor die deelgemeenten
rekenen we voorlopig nog op ‘vervoer op
maat’. Onze N-VA-werkgroep mobiliteit
werkt daar met man en macht aan.
Gemeenteraadsleden Michel Van Dyck
en Karen Michiels: “We ijveren voor een
samenwerking tussen de vervoerregio’s
Mechelen en Kempen om een oplossing
te zoeken voor een regio die al jaren in de
kou blijft staan. Ook in onze begroting
hebben we daarvoor een budget voorzien.”

Kies zelf je wandelingen in onze natuur via ‘groenzoeker’
Zowel voor onze fysieke als mentale veerkracht, blijkt het in deze tijden af en toe nodig om naar buiten te gaan
en de natuur op te zoeken. De afgelopen weken was het druk op de dijken van de Grote Nete, in de Averegten,
rond Hof ter Laken,… De provincie Antwerpen werkte dan ook aan een hulpmiddel.
Tijdens de eerste week van de lentelockdown werd de toegang zelfs even
afgesloten. Na intens overleg werd het weer
mogelijk om overal van natuur en bos te
genieten. Al gauw bleek dat te veel mensen
op hetzelfde moment in dezelfde
natuurgebieden wilden gaan wandelen.
Gedeputeerde Jan De Haes bracht de
provinciale diensten van natuur samen
met ICT-specialisten en beheerders van
geo-kaarten. Een ietwat ongewone

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

Zoveel groen, zo dichtbij

combinatie van experten, die in geen tijd
de website www.groenzoeker.be in het
leven riep.

Voortaan kan je voor een buitentochtje
nog even snel opzoeken wat de natuur
biedt om te gaan wandelen. De mooiste
stukjes natuur vind je soms verrassend
vlakbij. Ontdek de onbewandelde paadjes,
de mooiste fietsroutes en het ontspannende
vakantiegevoel in de grote achtertuin van
de provincie Antwerpen. “Zo voorkomen
we dat iedereen telkens opnieuw de
platgetreden paden gaat opzoeken”, besluit
Jan De Haes.
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Aanvang langverwachte rondweg in onze gemeente
De aanleg van de rondweg blijft het enige degelijke alternatief om onze dorpskernen te ontlasten van
sluipverkeer en zwaar verkeer. Ondertussen zijn alle onteigeningen voor de aanleg van de rondweg
een feit.
Gemeenteraadsleden Willy Anthonis en Nathalie Heremans: “Het plan voor de preventieve
aansluiting aan de Herentalsesteenweg (rotonde Broekstraat) is klaar en goedgekeurd. Die werken
zullen in de loop van 2021 starten. Nadien kan de eigenlijke aanleg van de rondweg
beginnen. De alsmaar aanslepende realisatie krijgt dus eindelijk vorm.”

Spooroverwegen ondertunnelen of
overbruggen?

Succes, Jan!

Op termijn wil Infrabel - de beheerder van het spoorwegnet - gaan voor
conflictvrije overwegen, ook in Heist-op-den-Berg. Het herinrichten van die
overwegen wordt momenteel onderzocht. Met een tunnel of brug zal het treinen ander verkeer vlotter en veiliger verlopen.

Wij wensen onze huidige schepen en
toekomstig burgemeester Jan Moons veel
succes met zijn benoeming als
afgevaardigde in het arrondissementeel
N-VA-bestuur van Mechelen.

Gemeenteraadslid Thomas Van
Hoof: “De N-VA stelt voorop dat
efficiëntie en veiligheid moeten
samengaan met leefbaarheid.
In het lopende onderzoek wordt
geëvalueerd waar men dat kan
realiseren met een aanvaardbare
omleiding.”

Bovendien werd hij met grote
meerderheid verkozen
als lid van de N-VApartijraad. Vanuit die
belangrijke posities
kan Jan het lokale
beleid in Heist optimaal
ondersteunen.

Hof ter Laken, prachtig parkdomein,
maar wat met het kasteel?

Veiligheid blijft
onze prioriteit

De N-VA is steeds voorstander
geweest van het aankopen en
publiekelijk openstellen van het
parkdomein van Hof ter Laken.
Tegelijk stelden we ons vragen bij de
aankoop van het kasteel zelf. Er was
geen zicht op een mogelijke invulling, noch op het geschatte kostenplaatje. Uiteindelijk besliste het vorige
gemeentebestuur om samen met
Kempens Landschap het kasteel en het park toch in een geheel aan te kopen.

Na het invoeren van camera’s met nummerplaatherkenning in onze gemeente, gaan we ook
veiligheidscamera’s op openbare plaatsen zetten.
In een eerste fase zullen we onderzoeken welke
locaties daarvoor in aanmerking komen.

Schepenen Jan Moons en Katleen Vantyghem: “We moeten nu werk maken
van een correct evenwicht tussen het kostenplaatje en de ‘maatschappelijke
return’. Het komt het erop aan om in constructief overleg met alle partijen
de versterkende bestemmingen van het kasteel en bijgebouwen te vinden.
Die zijn zowel goed voor de bezoekersbeleving als voor het genereren van
financiële opbrengsten.”
Provinciaal gedeputeerde Jan De Haes: “Ook vanuit de provincie en
Kempisch landschap wordt constructief gewerkt aan een mogelijke
bestemming voor het kasteel. Het parkdomein openstellen voor onze
inwoners kunnen we alvast een succes noemen. Het zorgt zonder twijfel voor
een extra groene beleving in onze gemeente.”

Gemeenteraadsleden
Eddy Gorris en Tim
Teurfs: “Veiligheidscamera’s zijn
wenselijk op openbare
plaatsen voor het
monitoren en preventief voorkomen van
onregelmatigheden.
Bovendien zijn ze het
ideale hulpmiddel
om beeldmateriaal te verzamelen ter controle van
mogelijke ongewenste gebeurtenissen. We gaan
de technologie, die in andere steden en gemeenten
al succesvol werd toegepast, gebruiken om het
veiligheidsgevoel van onze inwoners te verhogen.”

www.n-va.be/heist-op-den-berg
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter
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