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HEIST-OP-DEN-BERG
25 mei - 38,2 %

KOMT ER TOCH NOG EEN BELASTINGVERHOGING?

Bij de laatste verkiezingen scoorde
de N-VA in Heist-op-den-Berg tot
38,2 %. Deze hoge score was alleen
mogelijk dankzij uw massaal vertrouwen en dankzij de steun van
vele supporters en partijleden.

Burgemeester durft geen ‘eerlijke belofte’ aan de Heistenaar maken.

Met 38,2 % is de N-VA in Heist-opden-Berg meer dan dubbel zo groot
als CD&V, driemaal sp.a en wel
bijna viermaal Open Vld. Dat is
sterk.

V.U.: Jan De Haes - Dulft 10 - 2222 Itegem - hodb@n-va.be

Ik kon als kandidaat voor de Kamer
rekenen op 9 145 voorkeurstemmen
vanuit de provincie Antwerpen.
Daarmee zat ik bijna in het parlement! Maar niet getreurd: er werden immers ruim voldoende en
sterke kandidaten verkozen om de
verandering voor vooruitgang te
bewaken.
In de Vlaamse kiesstrijd scoorde
Katleen Vantyghem met ruim 6 000
voorkeurstemmen bijzonder goed.
Jan Moons kon zijn brede bekendheid uitspelen op de Europese lijst.
Op die lijst kon heel Vlaanderen
voor Jan stemmen. En dat deden
bijna 50 000 kiezers.

De N-VA vroeg de bestuursmeerderheid en de burgemeester in
het bijzonder om op de gemeenteraad een formele belofte te doen
aan de inwoners dat de belastingen niet meer zouden stijgen
tijdens deze bestuursperiode. Verder dan een intentieverklaring
kwam de burgemeester echter niet.
Vele Heistenaars hebben zich afgelopen maanden verslikt in de
gestegen grondbelasting. N-VA-raadsleden werden hierop aangesproken. De mensen vrezen dat er nog meer belastingstijgingen
komen, bovenop de stijging van de onroerende voorheffing en de
verschillende taksen en retributies, zoals in het containerpark.

Burger recht in ogen kijken
Die vrees werd dan ook door N-VA-raadslid Tim Teurfs voorgelegd
op de gemeenteraad. Namens de N-VA legde hij daarbij opnieuw
de motie voor waarin aan het gemeentebestuur gevraagd wordt om
de burger recht in de ogen te kijken.

N-VA-raadslid TIM TEURFS:
“Deze meerderheid durft
geen belofte te doen over
het niet verhogen van de
belastingen. Dat zegt
voldoende …”

Tim vroeg bij die motie een hoofdelijke stemming: “Ik wil dat elk raadslid, meerderheid
en oppositie, kleur bekent. Ik vraag hen om formeel te durven beloven aan de Heistenaar
dat er geen verdere belastingstijging komt, noch via de onroerende voorheffing noch via
de personenbelasting, nu niet en volgende jaren ook niet.”
De burgemeester hield dan meteen een lang betoog, waarbij hij honderduit zijn belastingbeleid probeerde te verdedigen.

Motie geschrapt
Tim reageert ontgoocheld: “De burgemeester mag zich dan wel omstandig verontschuldigen voor zijn belastingbeleid (zie Brief aan de Heistenaar' op de website van Heist Leeft),
op de raadszitting kwam hij helaas niet verder dan te stellen dat ‘er geen intentie is tot verhogen’. We moeten dus vaststellen dat de meerderheid het niet aandurft om zich uit te
spreken over de gevraagde eerlijke belofte aan de Heistenaar, want ze liet de motie van de
stemmingsagenda schrappen. Dat is betreurenswaardig maar het zegt voldoende.”

Deze hoge scores geven ons een bijzonder goed
platform om
onze actieve
rol als oppositiefractie in
Heist verder
uit te bouwen.

Na luid protest van school en ouders en na veelvuldig
aandringen van de N-VA kon het gemeentebestuur niet
anders dan het zwembad in Itegem terug openen.

Daarom
nogmaals
dank voor
uw stem en steun.

Zo ziet u maar: mits voldoende oppositie kunnen slechte beslissingen toch omgedraaid
worden. We hopen dat het gemeentebestuur eindelijk beseft dat er in Heist geen nood
is aan een mega-recreatiezwembad, maar eerst en vooral aan voldoende school- en
sportzwemwater.

JAN DE HAES
Voorzitter N-VA
Heist-op-den-Berg

www.n-va.be/hodb

ZWEMBAD ITEGEM WEER OPEN

DENKEN.DURVEN.DOEN.

PARKWACHTERS KOP VAN JUT PRIJSVERHOGING CONTAINERPARK
Niet alleen de forse stijging van de grondbelasting, maar
ook de felle verhoging van de prijzen op het containerpark slaan een gat in de portemonnee van de Heistenaars.
Hierbij wordt soms onterecht met de vinger gewezen naar
de parkwachters.

Vaak kom je met 20 euro niet toe bij een bezoek aan het containerpark

N-VA-fractievoorzitter Eddy Gorris stelde vast dat veel bezoekers van het containerpark zich een hoedje schrikken
van de tarieven. “Vaak is de knipkaart van 20 euro al na één
bezoek opgebruikt. Een gevuld aanhangwagentje kost al
gauw 15 à 20 euro Ook het gemengde plastic, hoewel volgens de beleidsmakers gratis, kost geld. De groene zakken
kosten 4 euro per 12 stuks. Bovendien scheuren ze gemakkelijk want ze zijn te klein en van bedenkelijke kwaliteit.”
Bij gebrek aan weegbruggen moeten de parkwachters nu
zelf een tarief inschatten. Dat wekt bij de bezoekers de indruk dat de wachters verantwoordelijk zouden zijn voor
het dure bezoek. Niets is minder waar.
Eddy Gorris nam het al meermaals voor hen op: “Ik bewonder hun incasseringsvermogen en kalmte bij al de opmerkingen die ze te slikken krijgen van de morrende bezoekers.
Niet zij zijn verantwoordelijk voor het wanbeleid. De poli-

tieke verantwoordelijken moeten dringend hun oor te luister leggen bij de parkwachters. Door hun ervaring weten
zij als geen ander waar organisatorische en praktische
maatregelen moeten getroffen worden om een eind te
maken aan de wantoestand. Wij hopen op een vlugge oplossing in de nabije toekomst.”

EVENEMENTEN IN HEIST: N-VA VRAAGT GRONDIGE EVALUATIE
De N-VA vraagt een grondige evaluatie van de Heistse evenementenkalender, nu blijkt dat de combinatie
Hestival/10xmusic op een financiële
sisser is afgelopen. “Heeft een
gemeente als Heist écht grootse
organisaties nodig? Moeten we concurreren met Antwerpen of Gent?”,
vraagt N-VA-gemeenteraadslid
Katleen Vantyghem zich af.
Dat de combinatie Hestival/10xmusic op een sisser zou aflopen werd al
vooraf voorspeld. Het echte verlies
zal wellicht nog groter zijn dan de
genoemde 28 000 euro.
“Gezien er in Heist ongeveer 350 evenementen per jaar zijn, verwondert me dat

niet. Heist is dan ook geen eiland. Want
naast de Heistse activiteiten rijzen ook in
de buurgemeentes en verderop de grote
concerten als paddenstoelen uit de
grond”, aldus Katleen Vantyghem.
“Wat heeft een gemeente als Heist echt
nodig? Geen grootse organisatie. Hou het
toch bij plaatselijke, gezellige activiteiten
in de juiste verhouding. Wij moeten niet
willen concurreren met Antwerpen of
Gent. Dat lukt nooit en dat wil de Heistenaar ook niet.”
Ook bij het organiseren van vrije tijd
en cultuur pleit Katleen om de tering
naar de nering te zetten. Ze vraagt
om te besturen op maat van Heist.

VZW Den Draai verhuist wegens 'onbereikbaar in Schriek'
N-VA-raadslid Michel Van Dyck stelt vast dat Schriekenaars ‘hun Draai’ niet vinden.
VZW Den Draai verenigt armen en geeft hen het woord. En omdat Schriek haast onbereikbaar is
met het openbaar vervoer, verhuist Den Draai naar Heist-centrum. “Maar daarmee
verandert er nog niets voor de Schriekenaars zelf,” stelt Michel vast. “Zij blijven
MICHEL VAN DYCK
qua openbaar vervoer op een verlaten eiland zitten. “

hodb@n-va.be

N-VA legt lat hoog voor nieuwe secretaris
DE SCHEPEN VAN FINANCIËN WORDT GEMEENTESECRETARIS
De N-VA-fractie maakte zich al langer ernstig zorgen, zowel over het non-beleid als
over de strompelende procedure rond de aanstelling van de gemeentesecretaris. N-VAfractievoorzitter Eddy Gorris is blij dat de procedure nu eindelijk is afgerond en dat
de nieuwe secretaris aan de slag kan.
“De meerderheid draait zich nu in alle bochten om te blijven beweren dat de procedure
correct verlopen is. En dat geloven wij ook graag. Al zal het, zowel voor ons, als voor de
publieke opinie altijd wat vreemd blijven dat binnen dezelfde gemeente een schepenpoliticus plots secretaris-ambtenaar wordt. Zeker omdat deze schepenwissel in het
bestuursakkoord bij aanvang van deze legislatuur al was vastgelegd.”
De N-VA ging uiteindelijk ook akkoord met de aanstelling, om de perceptie van een ‘gearrangeerde politieke benoeming’ tegen te gaan. Tegelijkertijd stelt de N-VA echter hoge
verwachten aan de nieuwe secretaris: “Zowel naar inzet en kunde, als naar neutraliteit en
objectiviteit”, benadrukt Eddy Gorris.

N-VA-fractievoorzitter
EDDY GORRIS: “Prima als de
schepen van Financiën straks
stadssecretaris wordt, maar
dan eist de N-VA spijkerharde
garanties inzake inzet, kunde,
neutraliteit en objectiviteit.”

CD&V weigert extra gemeenteraad en verlaagt zich tot verwijten
Toen de N-VA een extra gemeenteraad wilde bijeen roepen, geraakte
CD&V niet verder dan verwijten:
N-VA-raadsleden zouden die raad
samenroepen enkel en alleen omdat
ze de zitpenning wilden opstrijken.
Er was zelfs sprake van ‘de graaicultuur’ bij de N-VA. In plaats van te
antwoorden op de kwestie liet
CD&V zich hier van zijn laagste
kant zien. Raadslid Marc Jans reageert op de afwezigheid van de
meerderheid op de extra gemeenteraad.
“De fractieleider van CD&V beschuldigde ons verschillende keren van
poenpakkerij en graaicultuur. Ik

neem aan dat hij daarmee de mening
van zijn partij weergeeft. Wij zijn
daarover ontgoocheld. Het bevestigt
de toogpraat, als zouden politiekers
er alleen maar op uit zijn hun zakken
te vullen.
Wij verschillen inderdaad van mening. Maar het is democratisch normaal om tussen meerderheid en
oppositie een gesprek te hebben Het
is normaal dat de oppositie het beleid
onder de loep neemt en verklaringen
vraagt, zeker als de toestand van de
gemeente zo ernstig is. Voor ons is de
gemeenteraad dus meer dan een te
dure goedkeuringsmachine, zoals
CD&V dit ziet. Die kan het gesprek

blijven ontlopen, maar het maken van
de juiste keuzes niet. Dat is niet in het
belang van de Heistenaren”, besluit
Marc Jans.

N-VA-raadslid MARC JANS:
“CD&V ziet de gemeenteraad
blijkbaar louter als een te dure
goedkeuringsmachine.”

Kandidaten
Jan, Katleen en Jan
bedanken
hun duizenden kiezers

www.n-va.be/hodb

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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