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HEIST-OP-DEN-BERG
Fundamentele keuzes
In 2013 werd de lente zowat overgeslagen. De zomer was dan weer kort
maar krachtig. En nu leek de herfst
pas goed bezig of het blijkt dat de winter niet lang op zich zal laten wachten.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel.
We schuiven nu geruisloos over in
warme gezelligheid en lange gemoedelijke avonden bij vrienden en familie.
Eindejaar is ook de tijd van graag gegeven cadeautjes en van oprechte
beste wensen voor ieder die u lief is.
N-VA Heist-op-den-Berg wenst
iedereen van harte een zalige Kerst
en een voorspoedig Nieuwjaar.

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

Maar met wensen alleen komen we er
niet. Aan voorspoed en geluk in leven
en liefde moet gewerkt worden. Dat
vraagt engagement en solidariteit van
iedereen die geeft om zijn medemens.
En ja, dat vraagt ook veel visie en
moedige verantwoordelijkheid van
hen die door u werden aangeduid om
de wereld rondom u rechtvaardig en
duurzaam te organiseren.
In 2014 staat de wereld niet langer stil
en kunnen er fundamentele keuzes gemaakt worden. De N-VA biedt u allen
de meeste kansen om het beste uit
uzelf te halen,
zowel thuis, bij
vrienden als in
uw job en
maatschappelijk engagement. Wat en
hoe we dat
gaan doen, dat
JAN DE HAES
zal de komende
Voorzitter N-VA
maanden blijken.
Heist-op-den-Berg

www.n-va.be/hodb

Beste wensen
voor 2014!
NMBS WEET HEIST-OP-DEN-BERG NIET LIGGEN
De NMBS werkt vandaag volop aan een investeringsplan voor de komende
25 jaar. Maar wat blijkt, ze weten Heist niet liggen! In de voorliggende
plannen komt onze gemeente amper voor.
N-VA Heist-op-den-Berg wil het station van Heist eindelijk op de ‘treinkaart’
zetten!
N-VA Heist-op-den-Berg wil dat NMBS dringend werk maakt van betere
verbindingen en van een snelle toegang tot het perron. Met een actie aan het
station werden deze eisen naar voor gebracht.
• Betrouwbare en comfortabele treinen:
•Rechtstreekse treinverbindingen van Heist naar Mechelen en daarbij elk
uur één van Heist tot Brussel;
•Meer betrouwbare aansluitingen in Aarschot en Leuven met daarbij
voldoende extra zitplaatsen;
• Meer en snelle toegang tot het station:
•Doortrekken van de voetgangerstunnel tot overkant;
•Een voetgangerstunnel aan het uiteinde van het perron;
•Meer en vlot bereikbare parking;
N-VA Heist-op-den-Berg wil dat ook het
college alles op alles zet, zodat NMBS
Heist-op-den-Berg niet vergeet.
De N-VA voerde actie aan het station,
om de NMBS te overtuigen werk te maken van
betere verbindingen en een betere infrastructuur.
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Meerjarenplan van Heist !
Een triest verhaal om 2014 te beginnen*
(*) Geachte lezer, het was onze bedoeling hier een eerste
commentaar te schrijven over het toekomstige beleid van
Heist. De gemeenteraad hierover was gepland op 9 december 13. Het meerjarenplan moest dan wettelijk gezien klaar
zijn ten laatste op 25 november 13, maar dat was niet
zo. De gemeenteraad diende zelfs te worden uitgesteld.
N-VA Heist-op-den-Berg kreeg bij het ter perse gaan van
dit blad nog geen inzage.
Het zal u niet verbazen: een amalgaam bestuur zonder coherente visie krijgt immers geen zinnige plannen op papier,
laat staan op tijd. Evenmin werden de plannen in een wettelijk voorgeschreven participatieronde voorgelegd aan alle
betrokken adviesraden. Dit is een zeer triestig begin van
wat een “Beheers- en Beleidscyclus” zou moeten heten.

De BIB sluit boeken
Groot was de verbazing. De abonnementslezers van de
BIB kregen een brief of mail om te vernemen dat
“omwille van besparingen” de 6 uitleenposten van de
BIB in de deelgemeentes de deuren sluiten.
“Dit besluit werd nooit doorgesproken met de adviesraad voor de bibliotheek” merkt Maarten Vervloet op.
“Zonder die goede voorbereiding eindigt dit dus in een
halfslachtig holderdebolder boekenbesluit”. Ook de gemeenteraad was niet op de hoogte van dit besluit dat
nochtans vele lezers treft.
“Het lijkt wat op budgettaire paniekvoetbal”, benadrukt
N-VA-fractievoorzitter Eddy Gorris, “want het sluiten
van de uitleenpost staat al onomkeerbaar vast, terwijl de
alternatieve dienstverlening nog bestaat uit beloftes of in
de lucht hangende ideeën zoals het aan huis brengen van
vooraf bestelde boeken.”
Ook raadslid Michel Van Dijck heeft zijn bedenkingen:
“De uitleenposten gaan dicht en de lezers moeten zich
dan maar naar de centrale bibliotheek begeven. Dat kan
pas werken als ook het openbaar vervoer hierin betrokken wordt en voor zover het vervoersaanbod voldoende
zal zijn.”
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Ruimtelijke ordening
Meer dan bouwgronden uittekenen of wegen plannen
Een goed ruimtelijk beleid is meteen ook de weg tot meer
werk, meer welvaart en goed leven. Het ‘afbakenen van
het klein stedelijk gebied’ is een oefening die al enkele
jaren op de tafel ligt. Het komt erop neer dat door de provinciale planningsdienst en de gemeente een ‘groot plan’
uitgetekend wordt voor de ruimte voor wonen, voor werken en ondernemen, voor recreatie en groenbehoud.
Door een gebrek aan gemeentelijke visie tijdens het vorige bestuur was dit planningsproces helaas zo goed als
stilgevallen. En zonder plan regeert de chaos. Sinds 2013
maakt de N-VA deel uit van het provinciaal bestuur. Dat
was voor provincieraadslid Jan De Haes een uitgelezen
moment om het proces weer versneld op gang te helpen
trekken.Want de N-VA is niet bang van keuzes maken,
integendeel.

N-VA Heist-op-den-Berg wil een ruimtelijk plan met
een langetermijnvisie
Een visie op wonen houdt rekening met de vergrijzing,
met singles of met nieuw samengestelde gezinnen. Het
houdt rekening met een diversiteit van inwoners en met
de verschillende woonfasen in ieders levensloop, bijvoorbeeld met zeer actieve ouderen of zelfs met elektrisch
fietsend woon-werkverkeer.
Een visie op werken en ondernemen zorgt voor genoeg
werkaanbod in eigen streek. De tijd van één grote werkgever die een dorp onderhoudt is voorbij. Het is overigens geen goed idee gebleken, zoals sociale drama’s als
Ford Genk ons leren.
Een langetermijnvisie garandeert open ruimte en groen,
maar voorziet dat elke burger ervan kan genieten om te
fietsen, te wandelen, te lopen of te spelen.

’t Gaat weer vooruit
Provincieraadslid Jan De Haes ziet een opening: “Er kan
nu eindelijk een oplossing komen voor allerlei knelpunten zoals de woonuitbreidingsgebieden, de ruimte voor
KMO’s of de verkeersopstoppingen op de Mechelsesteenweg (N15).”
N-VA Heist-op-den-Berg zal het gemeentebestuur porren
om ook de plannen voor een Oostelijke rondweg niet te
laten verdwijnen onder de berg van allerlei showprojecten.

Want plannen is meer dan lintjes knippen!

hodb@n-va.be

Over zwerfkatten in nood en dierenwelzijn
Gezien het landelijk karakter van onze gemeente is het
niet verwonderlijk dat er veel zwerfkatten voorkomen.
Af en toe heeft zo’n diertje wat medische hulp nodig.
Immers, zieke dieren zijn niet bepaald gezond voor de
mens!

Gezonde katten brengen
geen ziektes over.

Geen diervriendelijk beleid
Wij hebben moeten vaststellen dat Heist-op-den-Berg
geen diervriendelijk beleid voert. Volgens de betrokken
schepen werkt men samen met een asiel in Aarschot en
kunnen meldingen via de technische dienst of politie gebeuren.
“De praktijk toont aan dat Heistenaren die problemen
met zwerfkatten in nood melden niet goed opgevangen
worden. Over het asiel van Aarschot kwamen al verschillende klachten binnen. Daarnaast is er ook een meldpunt
voor ‘mishandeling van dieren’ nodig waar men dit met
kennis kan opvolgen", aldus N-VA-gemeenteraadslid
Charlotte Reypens.

Opvang en meldpunt organiseren

Gemeenteraadslid
CHARLOTTE REYPENS
wil betere zorg voor dieren.

De N-VA vraagt het college om na te denken over het organiseren van een opvang en meldpunt terzake en te onderzoeken of de opvang via het asiel in Aarschot op een
diervriendelijke manier gebeurt. Ook de overpopulatie
aan zwerfkatten dient in kaart gebracht te worden.

Retributies, belastingen, taxen .... en maar verhogen!
Zoals de N-VA al voor de verkiezingen verkondigde,
heeft het vorige beleid in Heist-op-den-Berg voor een
financiële kater gezorgd. “De huidige meerderheid
kreeg dit als een boemerang terug en heeft nu een
groeiende put te vullen”, aldus N-VA-gemeenteraadslid
Katleen Vantyghem.

Operatie “ﬁnanciële camouﬂage”
Sinds april is het bestuur begonnen met allerlei kleine ingrepen die dit probleem zouden moeten oplossen. Dat gaat
over het intrekken van premies allerlei en over het verhogen van retributies op trouwboekjes, ID, reispas,
rijbewijs… Maar het gaat ook over
nieuwe belastingen op het verspreiden van niet-geadresseerde zendingen, en over onrechtstreekse taksen
via de verhoging van de tarieven
Gemeenteraadslid KATLEEN VANTYGHEM
vraagt een sober maar gezellig nieuwjaar.

voor ophalen van afval, tarieven van het containerpark, of
voor tussenkomsten brandweer, .... noem maar op!

Operatie “niks aan de hand”
De N-VA gaat niet akkoord met deze belastingaanpak en
vraagt een meer structurele oplossing. Want het probleem
is veel groter dan dit, al mag de burger dat nu nog niet
merken. Daarom zal het feesten ongewijzigd blijven doorgaan. Er wordt alweer een spetterend vuurwerk voorzien
op 5 januari. En al is vuurwerk mooi en leuk, het blijft
letterlijk geld in de lucht schieten.
De N-VA weet dat een creatieve aanpak, met minder
show, toch een gelukkig nieuwjaar kan brengen bij àlle
inwoners.
De N-VA kiest voor een gezellige maar pretentieloze
nieuwjaarsviering die met medewerking van verenigingen en handelaars, kan doorgaan in alle deelgemeentes.
Daarbij staat de Heistenaar centraal in plaats het grote
podium voor het schepencollege.

Is de mist rond de Rondweg weg?
Omdat het Heists bestuur jarenlang (verkeerd) gokte op overheidssteun. Omdat Heist zo zijn geld wel voor show maar niet
voor mobiliteit kon besteden. Daarom zal er geen spade in de
grond gestoken worden, en blijft de jarenlange belofte een
dode letter. Kortom, het doorgaand verkeer zal nooit echt
rond Heist omgeleid kunnen worden.
Mislukte gok, gemiste kans….

www.n-va.be/hodb
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Gemeenteraadslid WILLY ANTHONIS volgt
het jarenlange getreuzel rond de rondweg.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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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