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V.U. Mark Van Esbroeck
Kroonstraat 15
2220 Heist -op-den-Berg

Richting 2012 …
• Sinds 2006 maakt de N-VA in Heist-opden-Berg met het kartel deel uit van het
gemeentebestuur, zij het bescheiden. We
zijn niet beschaamd over de resultaten.
Vandaag zijn we uitgegroeid tot een ervaren groep met flinke ambities. Daarom
gaan we op eigen kracht richting 2012.
• Dit heeft alvast het voordeel van de
duidelijkheid! Ondertussen heeft een
toffe groep N-VA-jongeren de afdeling
Jong-N-VA-Heist opgericht. Dit werkt
aanstekelijk en reikt ons frisse ideeën aan.
• Met een aantal N-VA-leden uit Heist
trokken we naar Bokrijk om samen met
meer dan 5 000 leden de 10de verjaardag
van de N-VA te vieren, een echt familiefeest!
• De toekomst is meer dan ooit belangrijk. Spreek ons aan en laat u horen!
Schrijf mee aan het N-VA-programma
voor de gemeenteverkiezingen van 2012
in Heist. Dit is uw kans om ons uw
ideeën te laten kennen over hoe wij onze
gemeente nog beter kunnen uitbouwen.
• Of beter nog: sluit u aan
en bouw mee aan een aangename leefomgeving!
Mark Van Esbroeck
Voorzitter
N-VA Heist-op-den-Berg
mark.vanesbroeck@n-va.be
t. 0495 10 00 04

Petanque: populaire sport in Heist-op-den-Berg
N-VA Heist-op-den-Berg
vraagt meer aandacht voor
petanque. De afdeling wil dat
deze populaire sport in onze
gemeente meer aandacht krijgt.
Heel wat Heistenaren beoefenen
deze van oorsprong Franse
sport. Spijtig genoeg zijn er echter te weinig petanquebanen in
onze gemeente. In openlucht
zijn er petanquebanen in de
Averegten, in Schriek en in
Heist-Station. Maar deze laatste
banen zijn vaak gesloten.

Petanque brengt mensen samen.

NOOD AAN OVERDEKTE PETANQUEBANEN
Leden van de Vlaamse petanquefederatie PFV kunnen in competitieverband niet
terecht in Heist-op-den-Berg omdat er geen overdekte infrastructuur is. Men moet
uitwijken naar Putte, Lier, Herentals of Nijlen. Waarom ook geen overdekte accommodaties voor petanquespelers in onze gemeente? Heel wat liefhebbers zijn vragende
partij! Ook de sportraad ziet de noodzaak ervan in om daar werk van te maken.
PETANQUE BRENGT MENSEN SAMEN
De petanquesport brengt mensen samen, jong én oud. Verschillende petanquespelers willen hun medewerking verlenen om een club op te starten in onze gemeente
zodra de nodige accommodatie ter beschikking wordt gesteld. De N-VA doet dan
ook een warme oproep aan onze beleidsverantwoordelijken om een geschikte locatie te zoeken en om financiële middelen vrij te maken voor de aanleg van een
clublokaal met een viertal binnenbanen en een vijftal buitenbanen.
De ruimte achter het oude schooltje in Hallaar naast het lokaal van de
tafeltennisclub lijkt ons een ideale plaats. Wij hopen dat onze
gemeente in de nabije toekomst tegemoet zal komen aan de vraag
van heel wat petanquespelers. Aan enthousiaste medewerkers zal er
zeker geen gebrek zijn!

Eddy Gorris
eddy.gorris@n-va.be

PRIJSVRAAG: ‘Ken uw gemeente!’
Stuur het antwoord op beide vragen voor 1 november naar
katleen.vantyghem@n-va.be en maak kans op een mooie prijs!

n Van welke drie locaties trok onze fotograaf de foto’s op de banner bovenaan deze pagina?
n Schiftingsvraag: hoeveel orgaandonoren zullen er geregistreerd zijn in Heist-op-den-Berg op 30 oktober 2011?
Veel succes!

N-VA vraagt aandacht
voor milieu en gezondheid

Teveel dode bomen!
Het gaat niet goed met de aanplanting en verzorging van bomen in
onze gemeente. Langsheen de wegen in groot Heist staan op vele
plaatsen dode bomen. Het zal u allicht ook opgevallen zijn in het centrum van Heist, Schriek en langs diverse wegen.
Bestuurslid Ruben Jacobs en N-VA-gemeenteraadslid Bert De Haes uit
Booischot vragen het gemeentebestuur om dringend actie te ondernemen. “Doortocht Booischot telt minstens een dertigtal bomen die volledig dood zijn”, merkt Ruben op. “In de zomer komt er geen blad aan en
de knoppen van vele bomen zijn gewoon afgeknapt."
“Het gemeentebestuur moet nu actie ondernemen door een inventaris te
maken van al de te vervangen bomen”, vindt Bert. “Zo kunnen die ten
laatste in het voorjaar van 2012 allemaal worden heraangeplant. Het mag
best eenvoudig groen zijn, liefst sterke planten zoals bijvoorbeeld haagbeuk, maar vooral aanplantingen die in de zomer ook nog mooi in het
groen staan. Anders hebben we volgend jaar weer een doods centrum in
Booischot.”

Bert Dehaes
Ruben Jacobs
bert.dehaes@n-va.be ruben.jacobs@n-va.be

‘Heist doneert’ wint !
Sinds maart 2011 proberen we mensen bewust te maken van de nood
aan orgaandonoren. Onze inspanningen via ‘Heist doneert’ leveren
een mooi resultaat op!
In augustus hebben we de cijfers van geregistreerde donoren opnieuw
opgevraagd. Het resultaat mag er zijn: 118 mensen hebben zich sindsdien laten registreren. Dit brengt het totaal aantal donoren op 309. We
danken alvast allen die aan onze oproep gehoor gaven. Dit is een stimulans voor anderen om zich bij deze solidaire actie aan te sluiten.
Op ‘Heist Open Deur’ waren opnieuw veel
mensen bereid zich te laten registreren.

Meer informatie: renee.vantricht@n-va.be en katleen.vantyghem@n-va.be
www.reneevantricht.be - www.n-va.be/dossiers/orgaandonaties

Bouwen in overstromingsgebied
Enkele jaren geleden hield men bij bouw- of verkavelingsvergunningen enkel rekening met de bestemming van het stuk grond in het gewestplan. De
ligging in een bouwzone was voldoende om een
vergunning te krijgen, en over de waterhuishouding werd quasi niet nagedacht.
Sommige vergunningen werden dan ook uitgereikt
in overstromingsgevoelige gebieden. De gevolgen
kennen we: verkavelingen die bij de minste bui
onder water lopen. Om deze problematiek te beheersen deed op 1 november 2006 de watertoets zijn
intrede bij vergunningen. De wetgeving wordt momenteel verder verduidelijkt en verstrengd.
GRADATIES
Betekent dit dat de ligging van een stuk grond in een
overstromingsgevoelig gebied voortaan steeds leidt
tot een verkavelingsverbod? Of dat men geen verbouwingswerken meer mag uitvoeren in zulke
gebieden? Neen, ook hier zijn gradaties. Verbou-

wingswerken zonder impact op de omgeving worden niet aan de watertoets onderworpen. Bij andere
vergunningen waar er wel impact is, kan de overheid
zich beperken tot beheersmaatregelen zoals waterdoorlatende materialen, bufferbekkens enzovoort.
N-VA WAAKT
Verkavelaars kunnen ervan getuigen dat de gemeente Heist op-den-Berg heel voorzichtig optreedt
en bij de minste twijfel beheersmaatregelen eist. In
het extreme geval kan overgegaan worden tot een
bouw- of verkavelingsverbod. De N-VA waakt mee
over een correcte toepassing van
de wetgeving zodat mensen niet
onwetend in overstromingsgebied
een aankoop zouden doen.
Mario De Preter
mario.depreter@n-va.be

(meer info: www.watertoets.be)

Van onze ombudsman
De eerste opmerkingen kwamen al binnen bij onze ombudsman. Frank Thielemans blijft ter beschikking om uw grieven of voorstellen door te spelen aan de
bevoegde instanties. Opvolging gegarandeerd !
Frank Thielemans
frank.thielemans@-n-va.be
Keverstraat 4, Heist-op-den-Berg

Nieuw kinderdagverblijf in Heist-op-den-Berg
In maart 2010 stelde het OCMW van Heist-op-denBerg zich kandidaat voor het zogenaamde ‘uitbreidingsaanbod’ van Kind en Gezin. Enkele maanden
later kreeg het OCMW zo 23 plaatsen toegewezen
voor kinderen jonger dan 3. Daarvan zijn er 22
gesubsidieerd.
Dit was een welgekomen mogelijkheid voor de kinderopvang van het OCMW, bovenop het gekende maar
stagnerende systeem van onthaalmoeders. Deze kinderopvang moet ten laatste in december 2011 van start
gaan.
NIEUWBOUW IN BOOISCHOT
Omdat een voorziene aankoop niet kon doorgaan,
besliste de OCMW-raad een gebouw neer te zetten op
een eigen terrein, langs de Heivelden in Booischot. Op
basis van eerdere goede ervaringen kiest men daarbij
voor een modulair bouwsysteem. Naast een centrale hal
zijn alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig: slaapkamers, ruimte voor verzorging en sanitair, keuken, refter, administratiekantoor …
INSCHRIJVEN VANAF NU
Bekwame begeleid(st)ers zullen instaan voor de oppas
en verzorging van de 23 peuters die opgevangen wor-

De drie OCMW-raadsleden van de N-VA,
met van links naar rechts
Willy Anthonis (willy.anthonis@n-va.be),
Joris De Preter (joris.depreter@n-va.be)
en Monique Thijs (monique.thijs@n-va.be).

den tussen 7 en 18 uur. De kostprijs voor de ouders is
afhankelijk van hun inkomen. Indien u uw zoontje
of dochtertje wenst in te schrijven voor deze opvang,
kunt u reeds uw naam opgeven bij het OCMW,
Stationsstraat 2, Heist-op-den-Berg of via
kinderdagverblijf@OCMW-heist-op-den-berg.be
De N-VA is blij dat we samen met het OCMW deze
dienst kunnen aanbieden aan de Heistse bevolking.

Oppassen aan het station
Aan het station in Heist-op-den-Berg is het oppassen voor de ‘gelede’ dubbele bussen van de lijn.
Door de weginrichting is een ongeval tijdens de
spits soms onvermijdelijk ...
De Boudewijnlaan en de Stationsstraat staan haaks op
elkaar. De weg is er smal omwille van de fietstunnel,
een parkeerstrook én een ‘Kiss and Ride’-zone. Gelede bussen die van het station komen, zwaaien bij
het indraaien in de Stationsstraat met hun achterzijde
over de andere rijstrook. Maar op deze rijstrook staan
auto’s soms vast omwille van geparkeerde wagens of
andere weggebruikers. Het linkeruiteinde van de bus
draait tegen de stilstaande wagen. De buschauffeur kan dit niet zien in zijn spiegel en rijdt gewoon voort ...
Door de ‘Kiss and Ride’-zone te verplaatsen, krijgt het verkeer
meer plaats en komt er een einde aan deze gevaarlijke toestand.

Marc Jans
marc.jans@n-va.be

Marc Naveld
marc.naveld@n-va.be

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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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.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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