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Beste Heistenaars

Alles begint weer te lopen
zoals weleer en dat voelt
goed aan. Ook in Heist zie je
het sociale leven hervatten.
Dat was dringend nodig. Onze
lokale economie begint weer
te draaien, de verenigingen
herleven en iedereen heeft
er opnieuw zin in. Op straat,
in onze horecazaken en op
terrassen wordt er normaal
gepraat over alledaagse
ditjes en datjes, ver weg van
het doemscenario waar we
het afgelopen jaar in ondergedompeld werden.
Velen hebben het intussen
wel gehad hebben met alle
coronadiscussies, argumenten
pro en contra, maatregelen
en studies. We laten het
best los. Pasjes en privileges
verdelen onze maatschappij.
Laat ons na al die geleverde
inspanningen gewoon onszelf
zijn, opnieuw genieten van
het leven en langzaam maar
zeker terugkeren naar een
vrij Heist-op-den-Berg.
Patrick Cottenie
Voorzitter

www.n-va.be/heist-op-den-berg
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Toegankelijkheid voor mensen met een
beperking
Naast de focus op duurzaamheid en
veiligheid, is het ook noodzakelijk om
voldoende aandacht te besteden aan
toegankelijkheid in onze gemeente.
De vraag daarnaar wordt ook steeds
groter.
N-VA-bestuurslid Michaël Meulenbergs:
“Zo stelden we aan onze gemeentelijke
diensten de vraag om bij herstelwerken
of aanleg van nieuwe wegen telkens
te kijken of de toegankelijkheid voor
mensen met een beperking voldoende
gegarandeerd wordt. Vanuit de GAPH
werd een lijst met opmerkingen doorgegeven. Op een aantal plaatsen
gebeurden al enkele ingrepen. Waar dat
niet meteen mogelijk is, zoeken we naar
een oplossing op lange termijn.”
De zaken die al aangepakt werden:
• Langs de Berkenstraat werd een parkeerplaats voor mensen met een beperking
verplaatst. De bestuurder kon moeilijk
uit de auto omwille van een boom.
• Bij nieuwe bouwontwikkelingen zijn
er voortaan regels die ervoor zorgen
dat gelijkvloerse woningen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een
beperking.
• Aan de Leopoldlei werden betere fietspaden voorzien. Aan de wachtzone bij
de bushalte werden blindegeleidetegels
geplaatst.
“Er is nog een lange weg te gaan, maar de
N-VA blijft inzetten op een toegankelijke
gemeente voor iedereen”, besluit Michaël.
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Landschapspark in Heist?

Jan De Haes
Gedeputeerde

Vanuit de provincie is een kandidatuur ingediend om de valleien van de Grote en Kleine Nete als landschapspark
te laten erkennen. In de Heistse regio betreft dit een prachtig stuk natuurlandschap voor onze inwoners.
Samen met 21 Antwerpse steden en gemeenten die langs
de loop van de twee rivieren liggen, diende de provincie
een kandidatuur in voor de erkenning als ‘landschapspark van de valleien van de Kleine en de Grote Nete’. In
het arrondissement Mechelen gaat het om Nijlen, Berlaar,
Heist-op-den-Berg en Lier. Het nieuw landschapspark
omvat ruim 10.000 hectare prachtige natuur.

Meer dan ooit is duidelijk dat onze riviervalleien een
cruciale schakel vormen in de strijd tegen een veranderend
klimaat. Ook is de nood aan een beleefbaar landschap
nog nooit zo groot geweest als nu. Met zijn uitgesproken
beekvalleien en duinenruggen kan het gebied dan ook
verder uitgroeien tot hét uithangbord van de Kempen in
binnen- en buitenland.”

Belangrijk tegen klimaatverandering
N-VA gedeputeerde van de provincie Antwerpen Jan De
Haes zette zijn schouders onder dit project: “De valleien
van de Kleine en Grote Nete zijn bijzonder waardevol,
maar we staan er tegelijkertijd voor grote uitdagingen.

“De erkenning zou op termijn onder andere extra
toeristisch-recreatieve mogelijkheden, werkgelegenheid en extra bescherming van de biodiversiteit kunnen
opleveren”, aldus Jan. Uiteindelijk zullen er een drietal
landschapsparken in Vlaanderen erkend worden.

Ledverlichting in
onze gemeente
Misschien was de verlichting in uw
straat al aan de beurt zonder dat
u het heeft opgemerkt. Fluvius, de
distributienetbeheerder van onze
elektriciteit, is in Heist-op-den-Berg
gestart met de ombouw van alle
openbare verlichting met led-toestellen. N-VA-bestuursleden Steven
Somers en Maarten Vervloet volgen
dit prachtige initiatief, dat bijdraagt
aan een meer energiezuinige
gemeente, op de voet op.
Steven: “Onze inwoners verwachten
comfort en veiligheid in de straten
en op de pleinen. Om dat te bereiken,
heeft de gemeente de toestellen en

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

lichtbronnen van de openbare verlichting in 2019 overgedragen aan Fluvius.
Het netwerk zelf was al hun eigendom
sinds 2004. De installatie en renovatiewerken moeten vergoed worden
door de gemeente, waarvoor in eerste
instantie de verkoopprijs gebruikt zal
worden. Het is de bedoeling om tegen
2030 van het ganse net in Heist – en
in heel Vlaanderen – ledverlichting te
maken. In onze gemeente worden iets
meer dan 9.000 lichtpunten vervangen.”

Individueel instelbare lampen
Maarten: “De omschakeling levert de
gemeentekas een serieuze besparing op
en vermindert onze CO2-uitstoot. Het
biedt bovendien mogelijkheden om
beter in te spelen op de evoluties in interactieve technologie. De lampen zijn
namelijk vanop afstand én individueel
instelbaar. Ze kunnen dus aangepast
worden waar nodig. Lichthinder zal zo
een zeldzaamheid worden en defecten worden automatisch gemeld. De
samenwerking tussen de gemeente
en Fluvius moet ertoe leiden dat ons
verlichtingspark doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer wordt.”
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2022, een historisch politiek jaar
2022 wordt een historisch politiek jaar in de geschiedenis van Heist. De N-VA komt aan het roer van onze gemeente met
burgemeester Jan Moons.

Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat,
wijk en dorp. Elk met hun eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven.
Hier delen we lief en leed met elkaar. Dat Heist op-den-Berg is onze thuis
waar ik mij volledig voor inzet.”
Jan Moons, toekomstig burgemeester

Vanaf januari 2022 neemt Jan Moons
het burgemeesterschap van Heist in
handen. “Voor mij is het alvast gemotiveerd aftellen naar dit belangrijke moment. Vanuit de steun van de bevolking
voel ik me extra gesterkt om een frisse,
vernieuwende wind te laten waaien
in het bestuur van onze gemeente, tot
in elke uithoek van onze deeldorpen.
De voorbije jaren werd ik constructief
begeleid door de overige meerderheidspartijen en gemeentediensten om mijn
taak voor te bereiden. Ik wil huidig
burgemeester Luc Vleugels dan ook
bedanken voor de ondersteuning in de
overdracht.”
Werkpaard en familieman
Als gevestigde politieke waarde binnen de N-VA én de Heistse gemeentepolitiek, groeide Jan uit tot huidig
schepen van Financiën. Werk en privé
combineert hij graag ten voordele van
onze inwoners. “Mijn vrouw Anja en
dochters Jill en Tahnee steunen mij
volledig in mijn nieuwe uitdaging. In
het dagelijks leven wordt de gemeente
als het ware een extra kind in huis.
Gezien ik voluit voor het mandaat als
burgemeester wil gaan, maar ook mijn
familiaal leven koester, organiseer ik
waar mogelijk bezoeken of aanwezigheden samen met mijn gezin.”

Menselijk beleid
“Een gemeente besturen doe je in
opdracht van- en in direct overleg met
de inwoners. Dat werkt uiteraard niet
vanachter een bureau of vanuit een
‘ivoren toren’. Een goed bestuur heeft
voeling met wat er tussen de mensen
leeft, reilt en zeilt. De N-VA staat voor
verandering, daar zullen we de komende jaren vanuit het bestuur intensief
aan werken. Soms moet je radicaal de

“Heist is voor mij persoonlijk meer dan
een berg en een winkelstraat. Het is een
geheel van onze prachtige deeldorpen
en gehuchten Grootlo, Pijpelheide,
Schriek, Heist-Goor, Booischot, Zonderschot, Bruggeneinde, Heist-station,
’t centrum, Hallaar, Itegem en Wiekevorst. Samen met de andere meerderheidspartijen gaan we vanuit het schepencollege aan de slag voor een warm
en sociaal Heist waar het voor iedereen

kaart van hervorming durven trekken.
We zijn hoe dan ook niet de partij die
van verkiezing naar verkiezing springt
met holle beloftes.”

goed is om te leven. Daarbij blijf ik ook
voorstander van een constructieve dialoog met de oppositiepartijen. Voor de
N-VA zijn alle gemeenteraadsleden een
evenwaardige gesprekspartner.”

Drink met onze kersverse burgemeester
N-VA-leden en sympathisanten kunnen een persoonlijke uitnodiging verwachten voor een drink met onze
kersverse burgemeester, die zal doorgaan op 14 januari 2022. Reserveer deze datum alvast in je agenda!
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Veilige schoolomgevingen prioritair voor de N-VA
Via een uniforme en herkenbare signalisatie willen we onze schoolomgevingen zichtbaarder, veiliger en toegankelijker maken.
“Om dat doel te bereiken, worden alle scholen apart aangesproken”, zegt schepen Katleen Vantyghem. “We hebben een afvinklijst
met terugkerende problemen die besproken wordt. Daarnaast kan elke school aangeven wat voor hen nog extra aandacht vereist.
Intussen hebben we al met meer dan de helft van de scholen gesproken. De rest komt dit jaar nog aan bod.”
Vanwege de beperking in subsidiedossiers tot
maximum tien schoolomgevingen per jaar
wordt de uitvoering over twee jaar verdeeld. De
schoolomgevingen hebben sowieso al een zone
30 via vaste of digitale borden. Daarnaast komt er
volgende inrichting:
• Octopus 2.0-grondsignalisatie;
• Het meest gebruikte zebrapad krijgt een rode
achtergrondkleur;
• Grondlichtjes langs dat zebrapad maken het
vooral bij donker weer zichtbaarder;
• De opleiding voor gemachtigde opzichters
wordt opnieuw opgestart. Op die manier kan
een veilige oversteek nagestreefd worden;
• Op sommige plaatsen wordt een onderscheid
voorzien tussen voet- en fietspad via een blokjesmarkering.
Schepen van Mobiliteit Katleen Vantyghem
“De lokale knelpunten worden per school bekeken. Waar mogelijk, kan direct ingegrepen
worden. Voor sommige zaken zullen we echter op
langere termijn een oplossing moeten vinden. De school kan ook zelf initiatief nemen, bijvoorbeeld door de wachtzone voor ouders
extra aan te duiden met een grondschildering. Elke school kan dat op zijn eigen manier invullen.”
Fietsen aanmoedigen
Er wordt ook extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. Zo werd het fietspad op de Leopoldlei
met prioriteit vernieuwd. De N-VA is blij dat die werken nog voor het begin van het schooljaar gerealiseerd kon worden.
“Er is nog heel wat werk”, weet schepen Vantyghem. “We deden al een eerste aanzet om de veiligheid rond de schoolomgevingen
op een gestructureerde manier aan te pakken. Door onze scholen persoonlijk te benaderen, werken we op een positieve en constructieve manier samen. Ik hoop dat iedereen meehelpt om elkaars veiligheid in het verkeer te verbeteren.”

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat
ermee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider
onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in
eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen
kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/heist-op-den-berg
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Uitgestelde N-VA-activiteiten worden hervat,
ledenbestand blijft groeien
Momenteel buigen N-VA-secretaris Shani Vermeulen en ondervoorzitter Thomas van Hoof zich samen met de voorzitter en de
rest van het bestuur over de uitgestelde activiteitenkalender omwille van de coronacrisis.
“Net zoals andere verenigingen en organisaties, moesten ook wij het afgelopen anderhalf jaar helaas al onze evenementen annuleren.
Nu de situatie stabiel is en de het gewone leven stilaan herneemt, is het enthousiasme in ieder geval groot. We communiceren zo
snel mogelijk over de komende activiteiten en data”, laten Shani en Thomas weten.
Ledenverantwoordelijke Mark Van Esbroeck ziet de
heropleving van de N-VA-activiteiten in Heist alvast
positief tegemoet: “Het was een enorme uitdaging om,
ondanks het stilvallen van alle bezigheden, de voeling
met onze leden te blijven behouden. Zo verlengden we
de lidkaarten van alle leden kosteloos voor dit jaar en
werkten we vooral aan persoonlijke communicatie. Ik
zie ons ledenbestand opnieuw aangroeien en kan onze
leden alvast garanderen dat we
alles in het werk stellen om onze
bruisende samenkomsten
terug op de rails te zetten.”

Shani Vermeulen, Patrick Cottenie en Thomas van Hoof.

Mark Van Esbroeck
Ledenverantwoordelijke

Opnieuw sportief en cultureel genieten in Heist
Het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) is een vennootschap van de gemeente die instaat voor de infrastructuur voor het
sport- en cultuurgebeuren in Heist. Daarnaast is men ook verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten.
Voorzitter van het directiecomité van het AGB & N-VA-fractievoorzitter Willy Anthonis: “Door de hele coronapandemie is
het uiteraard geen gemakkelijk jaar geweest. Voorstellingen en
vergaderingen werden uitgesteld, trainingen en wedstrijden
geannuleerd. Sinds begin september worden opnieuw voorstellingen gespeeld in het cultureel centrum. De toeschouwers
stromen weer toe voor een film of toneelstuk in – ik citeer
een bekende Vlaamse acteur – ‘één van de mooiste zalen van
Vlaanderen om op te treden’. Sportievelingen kunnen ook weer
terecht in onze gemeentelijke sportaccommodaties voor een
training, competitiewedstrijd of vriendenmatch.”
Cursuscentrum in het Torengebouw
Het cursuscentrum in het Torengebouw is één van de uithangborden van onze gemeente. Ook daar zijn de lessen na een
onderbreking van anderhalf jaar opnieuw begonnen. Meer dan
2.000 mensen, niet alleen Heistenaars, kunnen zich bekwamen
in allerlei talen, informaticalessen volgen enzovoort. Ook koken,
wandelen of denksport behoort tot de mogelijkheden. En dat
allemaal tegen een kleine, symbolische vergoeding dankzij de
vele vrijwilligers.”
“Intussen zijn de voorbereidingen voor een grondige aanpak
van de sportterreinen ‘De Lichten’ in Booischot volop bezig.

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

De terreinen worden herschikt en uitgebreid. Zo wordt de
mogelijkheid van soft- en baseball onderzocht en is er vraag
naar een beachvolleyveld. Nabij de atletiekpiste is er nood
aan een overdekte supporterszone. Er is ook budget voorzien
voor het gebouw zelf. Er werd al een nieuwe sportvloer aangelegd, net zoals in de Wimpel in Wiekevorst. Buiten zijn er
extra kleedkamers gepland. De binnen- kleedkamers moeten
ontdubbeld worden, het sanitair wordt gerenoveerd. Ook voor de
toeschouwers en bezoekers zal het binnenkort een stuk aangenamer worden”, besluit Willy.

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:

het
In 2013 keurt
ent
m
le
Vlaams Par
sd
ng ecreet
het Inburgeri
.
urgeois goed
van Geert Bo
t
rd
o
mers w
Van nieuwko
inburgeren
ze
verwacht dat
ds leren.
en Nederlan

Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”
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In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA.
Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

