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

Prijsvraag
“Ken uw gemeente”

Beste wensen
voor 2012!
N-VA Heist-op-den-Berg kijkt uit naar 2012
Deze keer ziet u niet het vertrouwde gezicht van onze voorzitter Mark Van
Esbroeck onder deze rubriek, maar dat van een nieuwe ondervoorzitter: Frank
Jorissen.

Willy Anthonis uit Hallaar was de
gelukkige winnaar van onze vorige
prijsvraag.

In ons vorige afdelingsblad polsten
wij naar uw ‘kennis van uw gemeente’ via de foto’s op de banner
bovenaan deze bladzijde. Meerdere
mensen kenden de locaties en op
basis van de schiftingsvraag konden we de prijs uitreiken aan Willy
Anthonis uit Hallaar. We zijn blij
dat mensen niet enkel hun deelgemeente kennen, maar de horizonten verruimen. Proficiat Willy!
DOE OPNIEUW MEE AAN ONZE
PRIJSVRAAG, MISSCHIEN
KRIJGT U DE VOLGENDE KEER
EEN PRIJS !
• Waar werden de drie nieuwe
foto’s bovenaan deze bladzijde
genomen ?
• Schiftingsvraag: hoeveel leden
zal N-VA Heist-op-den-Berg tellen
op 31 december 2011 ?
Stuur uw antwoord
voor 31 december naar
katleen.vantyghem@n-va.be.

Het heeft Dominick Van Sevenant namelijk behaagd om de geur van dennenbossen
te gaan snuiven in een buurgemeente. Wij wensen Dominick bij deze nog vele aangename jaren en danken hem voor de talrijke bewezen diensten als onze ondervoorzitter en webmaster.
Omwille van Dominicks vertrek vroeg men mij om zijn opvolger te worden, wat ik
graag heb aanvaard. Ik stel me even aan u voor: 48 jaar, burgerlijk ingenieur en zelfstandig ondernemer, zoon van wijlen Volksuniestichter en boegbeeld Wim Jorissen.
Gehuwd met Katleen Vantyghem, moeder van drie jonge Heistenaren, redactrice
van dit blad én binnenkort voor de derde keer kandidate voor het Heists gemeentebestuur.
ANDERS DAN DE ANDERE
Ik werd politiek actief op de Antwerpse N-VA-Kamerlijst van 2003 en steunde de
partij tegen de onrechtvaardige kiesdrempel die toen voor haar werd opgeworpen.
Al doende is mijn vermoeden bevestigd dat de N-VA een heel andere partij is dan de
andere, een partij die blijft vechten voor wat ze heeft beloofd. Bereid tot compromis,
maar enkel als dat leidt tot voldoende vooruitgang voor de Vlamingen en nooit
afkoopbaar met ‘postjes’. Lang geleden dat we zoiets nog zagen … Elders in dit land
zijn ze er nog altijd niet van bekomen!
Een partij ook die zich niet laat imponeren door de Belgische ‘twee maten en twee
gewichten’-politiek, waardoor federale middelen naar het zuiden verkast en vergrendeld worden om aldaar het PS-walhalla te blijven bekostigen. Een partij tenslotte
met een verhaal van niet alleen rechten maar ook van plichten. Plichten die gelden
voor álle Vlamingen, dus ook voor de ‘nieuwe’.
PERSPECTIEF OP VOORUITGANG
Kortom: een partij die mij een politieke thuis heeft gegeven
die perspectief biedt op vooruitgang. Er is nog zeer veel puin
te ruimen vóór wij Vlamingen, ook die van Heist-op-denBerg, eindelijk zullen krijgen waar we recht op hebben.
Frank Jorissen
Ondervoorzitter
frank.jorissen@n-va.be

Pluim voor Heistse
brandweermannen
Tijdens de vorige legislatuur wilde het gemeentebestuur de
ziekenwagens van het Heistse brandweerkorps van de hand doen en deze dienstverlening uitbesteden.
Onder het motto “Wat je zelf doet, doe je meestal beter” gingen de ambulanciers tegen deze privatisering in het
verweer. Dankzij de inzet van de ambulanciers wordt er sinds 1 september 2011 gezorgd dat er 24 op 24 en 7
op 7 twee ambulanciers en/of verpleegkundigen aanwezig zijn in de kazerne zodat er onmiddellijk een
ziekenwagen kan vertrekken bij een oproep.
Patrick Geysels - patrick.geysels@n-va.be

Geboortebos in de kijker
Om het belang van bossen opnieuw in de kijker te plaatsen organiseerden Natuurpunt Grote
Nete en het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg op 6 november een boomplantdag in
Booischot. Alle kindjes die geboren zijn in 2009 en 2010 konden samen met hun ouders een
eigen boompje planten.
N-VA-gemeenteraadslid Bert De Haes was samen met Inge Clé, haar dochter en haar echtgenoot
ook aanwezig. Bert was namelijk de initiatiefnemer van het eerste geboortebos dat een tiental
jaren geleden werd aangeplant op Hallaar Aard in het Provinciaal Domein de Averegten.
Inge Clé is blij dat ze samen met haar dochter een vijftal boompjes kon planten. “Dergelijke acties zouden om
de 2 à 3 jaar herhaald moeten worden zodat alle kinderen van onze gemeente de kans hebben om een boompje aan te planten”, vindt Inge.
2011 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Bossen, de longen van onze aarde. Een dikke pluim dus voor Natuurpunt Grote Nete!
Bert De Haes
bert.dehaes@n-va.be

Inge Clé
inge.cle@n-va.be

Heist Doneert!
Het succes van Heist Doneert blijft overdonderen! In de media kan men zien dat
het onderwerp nu ook aandacht krijgt bij andere partijen. Wij willen het uiteindelijke doel niet uit het oog verliezen: mensen helpen door orgaandonatie meer
bespreekbaar te maken.
Op een orgaan staat geen politiek label. Maar we hebben nu eenmaal de hulp van politici nodig om bepaalde regels in wetteksten om te zetten. Anderzijds sluit deze actie
nauw aan bij de N-VA principes: solidair zijn moet, maar op een eerlijke, verantwoordelijke manier.
Katleen Vantyghem
katleen.vantyghem@n-va.be

SPORT IN DE KIJKER
Vlaams
minister
van Sport
Philippe
Muyters
(N-VA)

Renée Van Tricht
renee.vantricht@n-va.be, www.reneevantricht.be

Recent was Renée Van Tricht
een van de genomineerden
als ‘vrouw met een missie’
op de winterhappening van
Libelle. We zijn blij dat er
ook buiten Heist-op-denBerg gevolg wordt gegeven
aan Heist Doneert.

Primeur in Vlaanderen

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ondertekende op 23 november het
eerste publiek-private samenwerkingsproject (PPS) in Vlaanderen voor de realisatie van
het nieuwe sportcomplex te Heist-op-den-Berg.
Door deze samenwerking kan men op redelijk korte termijn en met beperkte financiële belasting voor de gemeente (deels door subsidiëring) een multifunctioneel sportcentrum bouwen. Bouw, uitbating en onderhoud gedurende 30 jaar vallen onder verantwoordelijkheid
van het consortium Cordeel Hoeselt-Temse. De werken starten binnenkort en zullen ongeveer één jaar duren. N-VA Heist-op-den-Berg vindt het belangrijk dat er voldoende sportmogelijkheden voorzien worden en kijkt uit naar verdere initiatieven in deze richting!

INTERVIEW

Katleen Vantyghem, redactrice van het huis-aan-huisblad
Waarom ben je politiek geëngageerd?
Katleen: “Het heeft me altijd al geinteresseerd om iets te kunnen betekenen
voor anderen en dingen te helpen veranderen. Sinds ik in 2000 voor de eerste maal opkwam voor de gemeenteraadsverkiezingen, toen nog op de kartellijst ‘Heist2000’, is de politieke interesse verder gegroeid.”
Maak je dit blad alleen?
“Ik had al enige ervaring met het opstellen van een krantje bij het oudercomité in Schriek en Grootlo. De stap naar het afdelingsblad van de N-VA
was dus niet zo groot. Ik krijg voorstellen van onze lokale bestuursleden,
maar ook heel veel ondersteuning vanuit het N-VA-hoofdkwartier. Dankzij dit teamwerk valt het allemaal best mee.”
Naar verluidt is ‘jouw’ N-VA-krantje een van de betere, wat is de sleutel tot dit succes ?
“Tja, ik kan daar moeilijk zelf over oordelen. Ik probeer de teksten verstaanbaar en niet te lang te maken. Foto’s en
een goede titel zijn ook een must, dat nodigt uit tot lezen. Verder combineer ik vaste rubrieken met gevarieerde
losstaande artikels.”
Heb je ook contacten met de pers ?
“Ja, bijvoorbeeld rond ons ‘Heist Doneert’-initiatief ter bevordering van orgaandonatie. Maar ik heb het gevoel dat
de pers onze inzendingen meer zou kunnen gebruiken. Allicht komt daar verandering in naarmate de N-VA, hopelijk met hulp van uw steun in oktober 2012, ook beter lokaal verankerd raakt.”
De laatste pagina gaat altijd over regionale en nationale politiek. Waarom hoort dat thuis in een lokaal blad ?
“Gemeentelijke politiek is meer dan ooit verbonden met nationale politiek, net zoals Europa hoe langer hoe meer
invloed heeft op nationaal en regionaal beleid. Onze lezers moeten ook weten waarom, pakweg, de N-VA niet wou
onderhandelen op basis van de voor onze bevolking heilloze formateursnota.”

Jong N-VA, ook in Heist-op-den-Berg
Kernbestuur
Jong N-VA
Heist-op-den-Berg

Naast de lokale N-VA-afdeling is er in Heistop-den-Berg reeds geruime tijd een jongerenafdeling actief. Jong N-VA ondersteunt de
lokale N-VA-afdeling maar zorgt er ook voor
dat de belangen van de Heistse jongeren op de
politieke agenda aan bod komen. Wij streven
naar een moderne gemeente waar iedereen
zich thuis voelt. Jong N-VA bestaat uit een
groep enthousiaste mensen die niet alleen politieke debatten voeren maar ook tal van activiteiten organiseren. Zo kan je ons op 18
december al ontmoeten op de kerstmarkt
boven op het Kerkplein.
Ben jij tussen de 16 en de 30 jaar oud en heb je
interesse om deel uit te maken van Jong N-VA?
Stuur dan een mail naar tim.teurfs@n-va.be
ONZE OMBUDSMAN BLIJFT TER BESCHIKKING!
Geef uw opmerkingen door aan:
Frank Thielemans - Keverstraat 4 - Heist-op-den-Berg
frank.thielemans@n-va.be

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.

"

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.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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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