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HEIST-OP-DEN-BERG
OEPS, DE VERKIEZINGEN ZIJN ALWEER 1 JAAR ACHTER DE RUG….
U koos toen massaal voor verandering. Maar de oeroude
machtsverankering bracht de traditionele partijen samen
in een onwaarschijnlijke coalitie van bont en blauw.
Onze scherpe N-VA-geest kan niet anders dan dit
monsterverbond nu op een kritische rooster te leggen.
Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar.
We schreven tijdens de campagne al dat de kiezer met allerlei beloftes in het ootje werd genomen. En ja. Vandaag blijkt
dat alle onvoorzichtigheid van de vorige jaren nu uitdraait
op een plaat die blijft steken: “Er is geen geld”. Elk collegebesluit en elke gemeenteraadsbeslissing begint tegenwoordig met het tekstje “gelet op de financiële toestand ...".

Het bestuur krijgt het blijkbaar op de zenuwen van de
N-VA-oppositie. De coalitiepartijen waren tot vandaag niet
gewoon om enig kritisch weerwerk te krijgen. Maar nu dit
wel gebeurt, proberen ze langs alle kanten de informatiekanalen toe te draaien.

MAGER BELEID
Na één jaar is de speeltijd voorbij.
Helaas is er van de mooie beloftes nog maar weinig in huis gekomen.

Maar geen enkel haar op het bestuurdershoofd denkt er aan
om mea culpa te slaan. Het ligt altijd aan een ander: de
crisis, Dexia, ... Er wordt nog altijd niet toegegeven dat de
vorige meerderheid zich schuldig had gemaakt aan de techniek van het “zich rijk rekenen” door inkomsten te overschatten en uitgaven bewust te onderschatten.
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SHOWPROJECTEN EN FAÇADECULTUUR

Maar er was helaas al wél:

Toch blijven showprojecten op de planning staan. Onderhoud en herstellingen worden daarentegen uit- en afgesteld. Een flagrant voorbeeld is het instructiezwembad in
Itegem dat door gebrek aan onderhoud problemen kreeg en
moest gerepareerd worden. Uiteindelijk blijkt men eraan te
denken om het te willen sluiten. Zo kunnen de centen die
voorzien waren voor de dakreparatie gebruikt worden om
ook het oude gedeelte van
het Cultuurcentrum een
Kinderen en sport
nieuw kleedje te geven.
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ZICH RIJK REKENEN

V.U.: Jan De Haes - Dulft 10 - 2222 Heist-op-den-Berg - hodb@n-va.be

TOTAAL GEBREK AAN TRANSPARANTIE EN RESPECT

worden opgeofferd

N-VA Heist-op-den-Berg
aan façadecultuur
kan dit niet begrijpen
noch goedkeuren, want
kinderen en sport hebben volgens ons altijd voorrang op
‘façadecultuur’.

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

geen betere busverbindingen
geen veiligere wegen naar school
geen veilige en busvrije Bergstraat
geen rondweg voor zwaar verkeer
geen voorrang voor Heistenaren in het Cultuurcentrum
geen voldoende plaatsen in de kinderopvang
geen middelen voor duurzaam onderhoud en herstellingen
geen verbeteringen in het parkeerbeleid
geen beloofde foetusweide
geen extra ruimte voor ondernemen en werk
geen nieuw zwembad
geen snijden in eigen vet
geen openbaarheid van bestuur
geen afdoende financiële controle

een gigantische financiële put
JAN DE HAES,
een verhoging van de huisvuilbelasting
voorzitter N-VA
een driedubbel aantal parkeerboetes
Heist-op-den-Berg
minder kinderen in de speelpleinwerking
een gesloten zwembad in Itegem
veel extra kosten voor paspoorten of rijbewijzen, brandweerhulp enzovoort

en daarbovenop ook nog een treuzelend en twijfelend bestuur ...

DAAROM DEZE OPROEP
Beste inwoner van Heist: lees verder in dit blad. Want als u
enkel de goednieuwsshow hoort in de door de meerderheid
gecensureerde informatiekanalen, dan weet u niet wat er
zich echtafspeelt. En aarzel niet om ons te contacteren als u
met een ei zit.
Want ook vanuit de oppositie, slaagt de N-VA er in
om de gemeentebestuurders zo te kietelen en ter
verantwoording te roepen, dat ze uiteindelijk tot
inkeer komen en (hopelijk) ook beter gaan besturen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Grootse plannen krijgen nog steeds voorrang
In Heist-op-den-Berg lijkt het er sterk
op dat grootse projecten voorrang
blijven krijgen op de gewone onderhoudswerken.
Als we even in onze uitgestrekte gemeente rondrijden valt het toch wel
op. De mooie nieuw aangeplante
bomen hebben geen blad meer, op
belangrijke rotondes tiert het onkruid
welig, her en der zijn vergeten hoekjes een vuilnisbelt ... Zowaar geen
mooi zicht.
Gemeenteraadslid Katleen Vantyghem vraagt zich dan ook af:

Waar zijn de
planten? Dit is
enkel onkruid.

“Waarom wordt hier geen werk van
gemaakt?! Dit zijn zaken die in de
standaardopdracht van een gemeente
vervat zijn. De meerderheid gebruikt
zo graag de ‘uitstraling van de

gemeente’ als reden om grootse
projecten te verantwoorden. Het lijkt
er evenwel op dat men daarbij de
kleine, evidente zaken over het hoofd
ziet. Men wil mensen naar Heist
lokken, maar als deze onze gemeente
binnenrijden is het eerste contact via
de omgeving alvast niet aantrekkelijk.”
De N-VA roept daarom op om de
juiste prioriteiten te stellen: eerst de
basisnoden invullen en pas dan, als
er geld over is, kan men uitkijken
voor grootsere
initiatieven.
Foetuswei

N-VA gaat voor meer veiligheid voor fietsers
In Heist-Centrum
treffen we
nog altijd gevaarlijke
situaties aan voor
fietsers.
De Bergstraat zelf is
allesbehalve fietsvriendelijk om door te
rijden. Als zwakke weggebruiker ben je er erg kwetsbaar
te midden de auto’s: portieren gaan open, geparkeerde
auto’s verlaten hun standplaats en het hobbelend wegdek
doet meer denken aan een cyclocrossomloop. Vele fietsers
weten ook niet dat ze verplicht zijn om rond de wegversmallingen heen te rijden en niet er tussendoor!
Volgende verwarrende locaties bij het binnenrijden of
verlaten van de hoofdstraat zijn bij onze inwoners zeker
gekend:

de
nog steeds
niet ingericht

• het oversteken bij het begin van
de Stationsstraat ter hoogte van de Oude Liersebaan
• het verlaten van het
fietspad ter hoogte
van de Academie
In beide situaties blijkt
duidelijk dat door onduidelijkheid en verwarring de meeste
fietsers hier overtredingen begaan en hun eigen veiligheid in gevaar brengen.
Voor de zwakke weggebruikers is het telkens een uitdaging om hier voorbij te komen.
De N-VA vraagt dan ook dat er dringend werk gemaakt
wordt van een betere fietssignalisatie.
Eddy Gorris
Gemeenteraadslid en fractievoorzitter

College probeert oppositie monddood te maken
Op de gemeenteraad
van 10 september
wou N-VA-gemeenteraadslid Katleen
Vantyghem via een
fotopresentatie aantonen dat onderhoud en
herstelling van het openbaar groen zwaar te wensen overlaat. Groot was natuurlijk de verbazing toen de voorzitter
van de gemeenteraad heel uitgebreid verklaarde dat de
presentatie niet gegeven mocht worden. “Mevrouw
Vantyghem moest het punt maar mondeling brengen.”

Onderhoud Groen en
Milieu is niet belangrij
k
volgens schepencolle
ge

Veel nietszeggende argumenten werden naar voor
geschoven om de weigering te verdedigen. Geen
enkel hield steek. “Nu is
het toch wel heel duidelijk
bewezen dat het college
van burgemeester en schepenen er alles aan doet
om de N-VA geen kans te geven om mee het beleid te
bepalen”, aldus Katleen Vantyghem.
Meer info over ons voorstel vindt u verder
in dit blad alsook op onze website.

hodb@n-va.be

Zit Heist-op-den-Berg binnenkort zonder zwemwater?
Het gemeentebestuur verklaarde
ooit om het zwembad van Itegem
voorlopig niet te sluiten. Maar als je te lang wacht met
de nodige herstellingen en onderhoudswerken, dan
sluit het zwembad zichzelf wel. Met andere woorden,
de 1 300 wekelijkse zwemmers staan nu letterlijk op het
droge.
N-VA-gemeenteraadslid Eddy Gorris
heeft alvast een toegevoegd punt gebracht in de gemeenteraad met de uitdrukkelijke vraag om het zwembad in
Itegem te laten herstellen.

Heist wordt
kampioen in
droogzwemmen

Tijdens de verkiezingsperiode werd geroepen dat een
nieuw zwembad tegen 2014 gerealiseerd zou zijn. Ondertussen horen we luidop zeggen dat de opening niet voor
december 2016 verwacht kan worden.

Nog geen lapje grond aangekocht
De N-VA ging op onderzoek uit en wat blijkt: er werd
zelfs nog geen lapje grond aangekocht. Een nieuw zwembad tegen december 2016? Dan zal er toch snel een initiatief moeten komen vanuit het schepencollege!

BERT DE HAES EN EDDY GORRIS

In afwachting moeten we het dus stellen met het huidige
zwembad aan de Lostraat. Maar ook hier laat het onderhoud te wensen over. Glas dient op verschillende plaatsen
vervangen te worden, dakgoten lekken, het sanitair is
stuk, schilderwerken dringen zich op. De N-VA vroeg al
ettelijke malen om het zwembad beter te onderhouden.
Blijkbaar tevergeefs. “Beseft het college wel dat we morgen misschien zonder zwemwater komen te staan? Of
vinden ze dit geen prioriteit?”, vraag N-VA OCMWraadslid Bert De Haes.

Komt de Fiets-o-strade er dan toch niet?
In de eerste week van het nieuwe schooljaar kreeg elke inwoner van onze gemeente een vrolijk kaartje in de bus
van onze sp.a-collega’s met een steunvraag voor veilige fietspaden. Onze steun hebben ze al, maar spijtig genoeg
heeft de sp.a-schepen van Mobiliteit één jaar na zijn aantreden nog maar weinig gerealiseerd van deze belofte.
Integendeel zelfs. De in maart uitgebreid aangekondigde fiets-o-strade, gesteund door het volledige college én de
N-VA, werd tijdens de gemeenteraad van 10 september geschrapt! “Aangezien we de N10 gaan heraanleggen, met
nieuwe fietspaden, is er geen nood meer aan een fiets-o-strade” luidt het. Veel inwoners zullen teleurgesteld zijn!
De fiets-o-strade kan gebruikt worden voor woon-werk-verkeer, maar ook voor fietsers naar de scholen van Heist-centrum, Aarschot, Berlaar en Lier. Het toenemend gebruik van de electrische fiets schreeuwt om veilige, brede fietspaden.
Juist dit bovenlokale aspect maakt van dit project een unieke kans om de fietser eindelijk een veilige en aangename
fietsomgeving te geven.

Dringend meer en
betere ﬁetspaden op
de juiste trajecten

Ook hier wijst de N-VA weer op een van haar belangrijkste standpunten: prioriteiten stellen, en eerst het essentiële voor zoveel mogelijk Heistenaren, pas dan de
grootse projecten en feesten.
Daarom deze oproep aan het college: houdt u aan uw belofte en laat de
fiets-o-strade niet vallen!

N-VA wil beter treinaanbod
De NMBS is bezig om zijn aanbod te herorganiseren, maar is blijkbaar Heist-op-den-Berg vergeten in de plannen.
N-VA Heist-op-den-Berg wil dat er nu eindelijk werk gemaakt wordt van rechtstreekse verbindingen naar Mechelen en van meer en betrouwbare verbindingen naar Brussel en Leuven. Bovendien zou de toegang tot de sporen
kunnen verbeteren met het doortrekken van de huidige voetgangerstunnel tot aan de overkant en met het aanleggen van een extra tunnel richting Booischot. Verder vraagt de N-VA ook meer parking in de nabije omgeving van
het station.

www.n-va.be/heist-op-den-berg
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

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
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