Opcentiemen moeten dalen p.2

Nieuw dienstencentrum opent deuren p.3

HEIST-OP-DEN-BERG
  heist-op-den-berg@n-va.be I

www.n-va.be/heist-op-den-berg I jaargang 2017 I nr. 3 I september
V.U.: JAN DE HAES, DULFT 10, 2222 ITEGEM

Beste Heistenaar,
’t Is weer voorbij die mooie zomer.
Alhoewel, de zomer begon dan
wel in mei, maar van juli tot bijna
eind augustus was Heist bruisend,
of bibberend, van koude of regen.
Gelukkig draaide het weer nog
net op tijd voor Hestival. En ’s
anderdaags was het puffend
heet bij Heist Loopt en Zingt.
N-VA-voorzitter Bart De Wever
kan erover meespreken.
De weg naar de Berg – of beter
gezegd: de spurt naar het gemeentehuis – is inmiddels
ingezet. Met de verkiezingen van
2018 in het verschiet doet het
gemeentebestuur zijn uiterste
best om te laten zien hoe hard ze
nu wel ‘hun best doen’.
Maar dat zie je wel vaker in het
laatste jaar voor een verkiezing.
Je ziet dan plots allerlei halve
werken. Je hoort de zoveelste
(her)aankondiging van grootse
plannen. En je ruikt achter elke
foto een poging tot campagne.
Daarom toont N-VA Heist-op-denBerg des te meer échte ambitie
om u te overtuigen dat ook in
Heist de politieke kaarten door
elkaar geschud moeten worden.
Heist verdient beter.
Jan De Haes,
Voorzitter N-VA
Heist-opden-Berg

De sportieve N-VA-ploeg: Thomas Liekens, Michel Van
Dyck, Bart De Wever, Ruben Jacobs en Koen Jorissen.

Bart De Wever liep mee op Heist Loopt
Het stond al lang op zijn agenda, maar er kan natuurlijk altijd iets tussenkomen bij een toppoliticus. Onze vrees was gelukkig ongegrond. N-VA Heistop-den-Berg mocht deze zomer dus niemand minder dan Bart De Wever
verwelkomen op Heist Loopt.
De N-VA-voorzitter liep de 21 kilometer.
“Anders is het ook de moeite niet hé”,
aldus Bart zelf, al gaf hij achteraf toe dat
die berg op het parcours niet te onderschatten was. De vele aanmoedigingen
onderweg deden hem wel deugd: “De
gemeente leeft hier, er was overal wel
iemand langs het parcours, veel volk op
het cultuurplein, een gezellige sfeer.”
VRIJDAG

6 oktober

19.30 uur
Parochiezaal

“Wij zijn blij dat Bart ons een duwtje in de
rug kwam geven”, zegt lokaal N-VA-voorzitter Jan De Haes. “De beklimming van
de berg staat ook symbool voor de politieke uitdaging die ons in 2018 wacht.”
Met N-VA Heist-op-den-Berg is het dan
ook ons doel de berg te veroveren bij de
volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Minister Liesbeth
Homans komt naar Heist!
We zien haar regelmatig in de
media, Liesbeth Homans. Een
gedreven vrouw die overtuigd
van de Vlaamse zaak streeft naar
inburgering en gelijke kansen, en
voluit opkomt voor al wie het echt
nodig heeft. Op 6 oktober kan u
haar zelf aan het woord horen in
Heist-op-den-Berg. We verwelkomen u graag in de parochiezaal,
Heilig Hartstraat 1, voor een interessant gesprek bij een hapje en
een drankje, samen met Liesbeth.
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N-VA Heist-op-den-Berg bereidt haar programma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen
uitgebreid voor. We lichten op deze pagina alvast een tipje van de sluier voor u.

Handel en Wandel in Heist
De werkgroep Handel en Wandel zoekt oplossingen
voor de Heistse mobiliteit en economie. We gaan na
welke beloften het huidige bestuur effectief
nakwam. Maar de N-VA komt ook met eigen
veranderingen en verbeteringen.
Zo blijven we hameren op betere busverbindingen. Het centrum
moet bereikbaarder worden vanuit de deelgemeenten en
omgekeerd. Dankzij Vlaams minister Ben Weyts worden een
aantal fietspaden in de gemeente binnenkort alvast opgeknapt.
Maar Heist heeft een grote oppervlakte met veel wegen en
fietspaden. Er ligt dus nog werk op de plank.
Op economisch vlak lijken de deelgemeenten stilletjes een leegloop van handelaars te ondergaan. In combinatie met de slechte
bereikbaarheid van het Heistse centrum is dit voor de N-VA
onaanvaardbaar. Een oplossing is dringend nodig.

Een gezonde en propere
omgeving

Philip Vanhelmont, Johan De Coster en Paul De Haes
willen Heist milieuvriendelijker en toegankelijker maken.
De N-VA wil orde brengen in de ruimtelijke wanorde in
de gemeente. Heist moet alle gronden optimaal benutten, zodat er voldoende open ruimte blijft in de buitengebieden. Ook willen we de verschillende natuurgebieden en bossen beter met elkaar verbinden. Zo
kunnen we het groene gebied nog wat uitbreiden.
We streven naar een bruisend Heist, met veel aandacht
en ondersteuning voor de actieve verenigingen. De
deelgemeenten mogen geen slaapkernen worden. Een
duidelijk en eerlijk afvalbeleid laat de vervuiler betalen
maar beloont de sorteerder.
De rode (of beter: gele) draad van de N-VA is daarbij
steeds: de gemeente moet uw belastinggeld zo nuttig
mogelijk besteden.

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

Katleen Vantyghem, Michel Van Dyck, Bert Poels en Annemie
Anthonissen buigen zich over economie en mobiliteit.
Om ondernemen te stimuleren, voorzien we onder meer enkele
interessante voorstellen voor industrieterreinen.

Opcentiemen moeten dalen
In november 2017 moet de gemeente de opcentiemen op
de onroerende voorheffing aanpassen omdat het
provinciale gedeelte van die heffing voortaan een Vlaamse bevoegdheid wordt. De wijziging moet bovendien
fiscaal neutraal zijn.
Gemeenteraadslid Willy
Anthonis legt uit: “Voor
de Heistse gemeentekas
betekent dit concreet
dat de opcentiemen, die
in 2014 helaas al drastisch verhoogd werden
van 1 050 tot 1 450, nu
maximaal 912,12 zouden
De N-VA vraagt dat de gemeente de
mogen bedragen (bovenopcentiemen op de onroerende voorheffing
op de nieuwe Vlaamse
laat dalen tot 900.
voorheffing).”
Maar de N-VA wil nog verder gaan voor u. 912,12 is immers een
ingewikkeld getal. Wij stellen daarom voor om dit bedrag naar
beneden af te ronden. Als we de opcentiemen op 900 vaststellen,
hebben we een mooi afgerond getal. Dat kan en dat mag!
Vanuit de oppositie zag N-VA Heist-op-den-Berg de voorbije jaren
met lede ogen aan hoe de meerderheid de opcentiemen fors de
hoogte injoeg. Raadslid Willy Anthonis beseft dat een daling naar
900 slechts een druppel op een hete plaat is: “Maar het zou een symbolisch signaal zijn dat belastingen niet telkens moeten stijgen maar
ook kunnen dalen. Want dalende gemeentelijke belastingen wil de
N-VA de Heistenaren na oktober 2018 hoe dan ook aanbieden.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Nieuw dienstencentrum opent
deuren op provinciaal domein
Averegten
Op maandag 7 augustus opende gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) het nieuwe dienstencentrum voor
het provinciaal domein De Averegten. Het centrum
heeft verschillende functies.
Voor de werknemers zijn er burelen, vergaderruimte en werkruimtes. Voor scholen en groepen is er een grote ontvangstruimte. In 2018 wordt er ook een nieuwe parking aangelegd.
Daarnaast nodigt een kakelverse toegangsweg uit tot een
wandeling in het bos.
Heistenaar Jos De Haes, de bezieler van De Averegten, heeft de
inhuldiging helaas niet meer mogen meemaken. Hij overleed op

Gemeenteraadsleden Charlotte Reypens en Katleen
Vantyghem samen met gedeputeerde Bruno Peeters voor het
gloednieuwe gebouw.
de ochtend van de opening op 92-jarige leeftijd. De burgemeester prees hem tijdens de inhuldiging nog eens voor zijn inzet. Jos
was de vader van de Heistse N-VA-voorzitter Jan De Haes en van
OCMW-raadslid Bert De Haes. Hij was ook schoonvader van
N-VA-gemeenteraadslid Monique Thijs.

Handelaars ontvangen hinderpremie bij werkzaamheden
Sinds 1 juli ontvangen Heistse handelaars automatisch een hinderpremie bij ernstige hinder door werkzaamheden. De
premie bedraagt 2 000 euro. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maakt hiermee komaf met de administratieve rompslomp. Voor meer informatie en voorwaarden kan u terecht op www.vlaio.be/themas/hinderpremie.

Wateroverlast Rashoevewijk-Eikestraat
Bij zware regenval worden de inwoners van de Rashoevewijk en Eikestraat geconfronteerd met ondergelopen
tuinen en straten. Het is nooit anders geweest. Iedereen erkent dat het een vergissing was dit gebied ooit als
woonzone in te kleuren, maar oplossingen voor de huidige bewoners blijven voorlopig uit. Dat de gemeente
in dit overstromingsgevoelige gebied nu 24 nieuwe woningen wil laten bouwen, is de druppel die de emmer
doet overlopen. Patrick Cottenie, ondervoorzitter van N-VA Heist-op-den-Berg, startte zelfs een lokale
wijkwerking op.
“Het was een historische blunder om in dit gebied te bouwen”,
zegt Patrick. “Het aanwezige bufferbekken kan de grote
watervolumes gewoonweg niet verwerken. De Rashoevewijk
kent daarom een problematische afwatering en riolering.”

Als voorwaarde voor de realisatie van de nieuwe
verkaveling, wordt nu aan de gemeente de eis gesteld om
de volledige afwatering van het omliggende gebied mee te
hertekenen en het probleem ook effectief te verhelpen.

De maatschappij voor de huisvesting (HKH) heeft in dit
probleemgebied een aanvraag tot bouwvergunning ingediend
voor 24 bijkomende huurwoningen.

Dit vreemde dossier verdedigt dus als het ware het bouwen
van bijkomende woningen (in reeds overstromingsgevoelig
gebied) als enig alternatief voor het verhelpen van de reeds
jarenlange aanslepende waterproblematiek.

Dat deze woningen er alleen bouwtechnisch kunnen komen
door het ophogen van dit gedeelte grond, maakt de reeds
“Een N-VA-werkgroep volgt de evolutie van dit dossier
aanwezige wateroverlast alleen maar problematischer.
nauwgezet op”, aldus nog Patrick Cottenie.

N-VA Heist-op-den-Berg groeit!
Wil jij actief deelnemen aan een goed bestuur in onze gemeente?
Kom dan eens praten … en durf mee te veranderen!
Contacteer ons via een mailtje naar patrick.cottenie@n-va.be of een sms’je naar 0468 16 83 32.

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

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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

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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