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Booischot

Op naar

Waar blijft
verlichting
zebrapad?
Al zes jaar dringt N-VA-bestuurslid
Bert De Haes er via de gemeentelijke adviesraad voor verkeer op
aan om een punctuele verlichting
te plaatsen aan één van de oversteekplaatsen voor voetgangers in
het centrum van Booischot.
“Zulke verlichting kan het zebrapad accentueren zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken”,
zegt Bert. “Er zijn immers ook veel
schoolkinderen van de voor- en
naschoolse opvang die deze oversteekplaats dagelijks gebruiken.”
N-VA bestuurslid Ruben Jacobs
(foto) kaart het probleem opnieuw
aan:
“Vorig jaar deed de bevoegde
schepen formeel de belofte
om er persoonlijk werk van te
maken. Het wordt nu echt hoog
tijd om die belofte eindelijk na
te komen.”

We laten 2016 achter ons, een jaar dat helaas niet zo feestelijk was als ik
jullie in januari nog toewenste. De voorbije twaalf maanden gebeurden
er zaken die we hopelijk nooit meer moeten beleven. We hebben moeten
vaststellen dat de meedogenloze agressors niet ver van ons bed blijven,
maar dichtbij durven toeslaan, zeg maar op fietsafstand van ons vredig
dorpje Heist.
Maar de N-VA zal de kop niet in het zand
steken. We zullen de realiteit en onze verantwoordelijkheid niet ontvluchten. Vanuit onszelf, onze vrienden en familie, onze
straat en onze wijk, vanuit ons ‘dorpje in
de Kempen’ moet deze boodschap hard
blijven weerklinken: wij zijn niet bang, wij
buigen niet voor waanzin of geweld. En
vooral: wij rechten onze rug en gaan door,
op naar 2017…

In ‘t eigen hert…

Voor we aan het feestmaal gaan, kijkt de
N-VA ook graag even ‘in ’t eigen hert’.
Hebben we in 2016 alles uit onszelf
gehaald om in 2017 in een betere wereld
te kunnen ontwaken? Zijn we kritisch geweest, voor anderen en voor onszelf? Was
N-VA Heist-op-den-Berg wakker genoeg
op belangrijke momenten of beslissende
keerpunten? Hebben we voldoende oog
gehad voor jullie zorgen?

Konden we vanuit de oppositie de
bestuursmeerderheid voldoende op koers
houden?
Niet op al die vragen zal het antwoord ja
zijn, maar laat net dat een reden zijn voor
ons om het in 2017 nog beter te willen
doen. En daarbij kunnen jullie ons echt
wel helpen. Bezorg ons al je bezorgdheden
en ideeën, per brief of mail. Wij maken er
werk van. En dan wordt 2017 een nieuw
maar bijzonder jaar.
Jan De Haes
Voorzitter N-VA
Heist-op-den-Berg

Contacteer ons via de website of mail
naar heist-op-den-berg@n-va.be.
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Nieuwe hartritmetoestellen
in Heist
Heist heeft vier
AED-hartritmetoestellen voorzien
op sportlocaties.
Daarmee wordt
een voorstel van
N-VA-raadslid
Marc Jans zaliger
eindelijk uitgevoerd.
Hoewel een
AED-toestel zijn
werking zelf toelicht,
is het toch belangrijk
dat je weet waar de
toestellen hangen
en hoe je ze moet
bedienen. De N-VA
verwacht dan ook
dat de gemeente daar
voldoende opleiding zal voor voorzien.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Voorkom gevaarlijke verkeerssituaties:

Snoei of meld overhangend
groen
Op sommige plaatsen belemmeren opgeschoten takken het
zicht voor het verkeer. De N-VA roept daarom de Heistenaren
op om overhangend groen op eigen gronden te snoeien en om
ongesnoeide stukken publiek domein te melden. Wij zullen er
bij de gemeente op aandringen hier werk van te maken.
“Het college volgde al eerder het
N-VA-voorstel om
groenafval op containerparken gratis te
laten binnenleveren.
Met de extra late openingsuren gedurende
twee extra maanden
zou het wegbrengen
van snoeisel dan ook
geen probleem meer mogen zijn”, vertelt tevreden gemeenteraadslid Katleen Vantyghem. Zij gaf zelf alvast het goede voorbeeld
door enkele overhangende eikenboomtakken te verwijderen.

Heist onderweg
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Volle zaal voor Jan Jambon

Op zaterdag 1 oktober mochten wij vicepremier Jambon verwelkomen in Heist-op-den-Berg. Voor een volle parochiezaal gaf
hij een toelichting over ’s lands veiligheidsbeleid. “Het geeft zoveel meer inzicht als je hoort welke factoren allemaal meespelen.
Deze achtergrondinformatie zal veel kritiek in de kiem smoren”, merkt N-VA-fractieleider Jan Moons op.
Na Jans speech genoot het
publiek samen met de minister
van het ‘Koor van de Langen
Asem’, waarin enkele bekende
partijgenoten zoals Ludo Van
Campenhout, Luk Lemmens en
Paul Cordy zitten. De hele zaal,
inclusief de vicepremier, zong
mee met de Vlaamse
volksliederen.
De minister zong enthousiast mee met het Koor van de Langen Asem.

Artiestenparking Cultureel Centrum
Wie mag erop en wie niet?
Onlangs vroegen enkele rolstoeldansers of ze tijdens hun optreden mochten
parkeren op de artiestenparking van Cultureel Centrum Zwaneberg.
Dit werd helaas geweigerd. Nochtans is hun vraag wel degelijk gerechtigd
volgens de ‘wetgeving redelijke aanpassingen’. Personen met een beperking
kunnen op deze wet steunen om kleine aanpassingen te vragen, ook op
privéterrein. Met deze kleine toegeving hadden deze mensen allemaal
zelfstandig hun materiaal kunnen in- en uitladen.

Verkeerssituatie Heilig Hart College

Met de start van het nieuwe schooljaar kwam aan het licht
dat er niet lang voor de opening van het nieuwe Heilig Hart
College een concreet en uitgewerkt verkeersplan op tafel lag.
Dat zou meteen bij de start van het schooljaar in voege kunnen
gaan. Een bezoek ter plekke toonde echter meteen aan dat het
helemaal fout liep.

N-VA in de bres
Molenzonen: geen schot in de zaak

Begin november was er één en ander te doen over het
zogenaamde ‘pietenpact’. Na protest is het pact uitgesteld,
want veel nuchter denkende mensen vonden dit een
politiek correcte oplossing voor een niet bestaand
probleem. Maar ook in Heist kennen we een soortgelijke
kwestie.

“Het lijkt wel alsof er dagelijks geïmproviseerd wordt”, merkt
N-VA-bestuurslid Annemie Anthonissen op. “Bovendien worden extra agenten ingeschakeld om het verkeer in goede banen
te leiden. Deze situatie is niet houdbaar.” En de manier waarop
men de bussen laat rijden kan veel beter, volgens onze busexpert Michel Van Dyck.

Op de gemeenteraad van vorige maand werd de nondiscriminatieclausule voorgelegd. Hierdoor kunnen
verenigingen hun subsidies kwijtspelen als ‘enige vorm van
discriminerend gedrag op basis van geslacht, nationaliteit,
ras, huidskleur, geloof, leeftijd, …’ wordt vastgesteld.

Oude Liersebaan niet geschikt als fietsstraat

De Oude Liersebaan blijft voor problemen zorgen. Na de
‘oplossing’ van het gemeentebestuur met de aanleg van
geribbelde stroken (levensgevaarlijk voor de fietsers) werd deze
straat als ‘fietsstraat’ ingericht. “De N-VA heeft al
herhaaldelijk aangegeven dat deze straat zich niet leent om als
fietsstraat te dienen”, zegt gemeenteraadslid Eddy Gorris.
Nu blijkt dat heel wat auto’s er geflitst werden, bevestigt dit alleen
maar onze voorspelling. Een degelijk doordachte oplossing is hier
dringend nodig. “Voor de fietsers moet eindelijk een veilige alternatieve route uitgewerkt worden”, aldus Eddy Gorris.
N-VA-fractieleider Jan Moons heeft een déjà-vu: “Ook bij
het bouwen van de sporthal werd pas na de opening vastgesteld dat de verkeerscirculatie totaal verkeerd liep. Is het nu
echt zo moeilijk om een beetje vooruit te denken? Zeker op vlak
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Jeugdverenigingen Heist
Moeten alle afdelingen ‘gemengd’
worden?

van verkeersveiligheid moet een bestuur voor-denken en niet
alleen na-denken!”

Fietsostrade Lier-Aarschot stapje dichterbij

De provincie Antwerpen heeft een studiebureau aangezocht om
de mogelijkheid van een fietsostrade tussen Lier en Aarschot
te onderzoeken. Jan De Haes, N-VA-fractieleider in de provincieraad, is blij: “Door de studie en de ontwerpen te groeperen
kan er sneller en efficiënter voortgang worden gemaakt. Voor
de aanleg van de fietsostrade zijn er subsidies, maar de gronden
moeten de gemeenten zelf aankopen. Hopelijk geeft het gemeentebestuur van Heist snel prioriteit aan veilig fietsverkeer.”

De zoektocht naar een oplossing voor de voetbalterreinen voor
Molenzonen Hallaar schiet niet op. Jan Moons en Tim Teurfs
blijven echter aandringen op een degelijke oplossing en denken
mee na over de mogelijkheden.
“Sinds de verkoop van de terreinen twee jaar geleden vermeden
kon worden, vervalt het schepencollege in afwachten”, zeggen de
raadsleden in koor. De N-VA vreest dat men niet echt op zoek is
naar nieuwe terreinen, maar dat men de club wil laten opgaan in
de andere afdeling van Heist-op-den-Berg.

De N-VA stemde niet mee met het voorstel. Wij sloten ons
aan bij het gemotiveerd negatief advies van de Jeugdraad.
Ook zij vond dat er al genoeg decreten en wetten zijn die
discriminatie bestrijden. De schepen van Jeugd lachte dit
echter weg. Zij beweerde dat de non-discriminatieclausule
nuttig was om pesten te voorkomen.
“Maar er dreigen nu wel praktische problemen”, stelt
raadslid Willy Anthonis vast. “Een gevolg van dit nieuwe
reglement zou wel eens kunnen zijn dat een afdeling van de
Chirojongens, die een meisje als lid weigert, alle steun van
de gemeente zou verliezen. Hoe gek kan men het maken?”
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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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