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HEIST-OP-DEN-BERG
Beste Heistenaar,
Dit jaar hebben we voor onze kinderen het mooiste
nieuwjaarscadeau sinds lang. We kunnen hen eindelijk weer uitzicht op een ‘echt duurzame’ toekomst geven.
De N-VA trekt nu de kar op alle bestuurlijke niveaus, van provinciaal, over Vlaams tot federaal.
Dankzij deze onderlinge verankering kan Vlaanderen eindelijk structureel werken aan een gezond
maatschappelijk evenwicht. Geen samenleving
waar stemmen en macht afgekocht worden met cadeautjes. Maar één waar iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, en waar de betaalbaarheid
van elke sociale zekerheid ook op lange termijn
verzekerd wordt.
N-VA Heist-op-den-Berg wenst alle Heistenaarsvan gelijk-welke-slag-ook, gemeend en van harte
een zalige Kerst en een voorspoedig Nieuwjaar.

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

We gaan er eindelijk kunnen voor zorgen dat onze
kinderen en kleinkinderen niet moeten opdraaien
voor vroegere kortzichtigheid. We gaan daarom
onze staatshuishouding weer in balans brengen.
We verschuiven de focus van ‘vragen om te krijgen’ beetje per beetje in de richting van ‘maken om
te geven’. En we gaan zorgen dat iedereen hiertoe
zijn steen kan bijdragen volgens eigen talent en
draagkracht.
Maar we weten vandaag al dat dit niet makkelijk
zal zijn, want er is geen andere weg. En dan wordt
het boven onze hoofden vaak hard gespeeld. En
dan lijkt die hoogspanning ook tot in Heist af te
dalen. Maar misschien kan het anders. We kennen
allemaal het kerstverhaal van exact 100 jaar geleden. Op kerstavond 1914, zweeg het wapengekletter. Soldaten van beide kampen kropen uit de
loopgrachten, en
speelden voetbal.
Zij begrepen toen
en tonen ons vandaag nog dat het
altijd beter is om
op de bal te spelen dan op de
man.
Beste wensen

JAN DE HAES,
afdelingsvoorzitter

www.n-va.be/hodb

Beste wensen
voor 2015!
N-VA BESTUURT FEDERAAL EN VLAAMS, NU NOG GEMEENTELIJK
Voor het eerst sinds 2011 zijn er opnieuw ondernemingen die denken dat ze
in de nabije toekomst meer mensen zullen aanwerven dan ontslaan. Vooral
voor Vlaanderen zijn de cijfers goed. Ieder die een beetje vertrouwd is met het
bedrijfsleven weet, in tegenstelling tot sommige politici, dat je ondernemingen
niet zomaar kan verplichten om mensen aan te werven.
Ondernemingen kunnen pas werk verschaffen als er effectief werk is. En werk,
dat komt zomaar niet aanwaaien. Daarvoor heb je een gunstig ondernemingsklimaat nodig. Een klimaat waarin mensen erop vertrouwen dat de regering zijn
uitgaven niet zal betalen via hogere belastingen, maar door de tering naar de nering te zetten. Een klimaat waar een overheid mensen die willen presteren motiveert in plaats van ze te straffen met allerhande pestbelastingen.
Onder de leiding van de N-VA hebben N-VA, CD&V en Open Vld na de historische verkiezingen van mei in Vlaanderen een regering gevormd die de economie
opnieuw zuurstof zal geven. Maar ook op federaal niveau hebben de verkiezingen van 2014 voor een schokgolf gezorgd. Na jaren van PS-wanbeleid werken
diezelfde Vlaamse partners, samen met de Franstalige liberalen, aan een regering
die ons land opnieuw op de sporen moet zetten.
Deze nieuwe wind voelen we echter nog niet in Heist. De explosieve stijging van
de onroerende voorheffing en het invoeren van een heleboel pestbelastingen tonen aan dat de lokale CD&V en
Open Vld de boodschap van de burger nog altijd niet
begrepen hebben. Zo stijgt in 2013 de totale schuldenberg
van Heist met bijna 7 miljoen euro en zit er 6 miljoen euro
minder in kas dan in het begin van het jaar.
“N-VA Heist-op-den-Berg stuurt vanuit de oppositie aan
op een gezonde, evenwichtige aanpak om het juiste klimaat te creëren waar alle Heistenaren bij gebaat zijn”,
aldus gemeenteraadslid Jan Moons.

JAN MOONS,
N-VAgemeenteraadslid

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Arrondissementele partijverkiezingen
Op 15 oktober werden door N-VA arrondissementele bestuursverkiezingen georganiseerd. Vanuit Heist hoopten
wij opnieuw enkele mensen in dit bestuur te kunnen afvaardigen. In goede samenwerking met andere afdelingen
werd een evenwichtig bestuur gekozen met brede vertegenwoordiging. Jan Moons is het rechtstreeks verkozen bestuurslid voor Heist. Hij haalde bovendien het grootste
aantal arrondissementele stemmen. Vanuit Heist gaan ook
onrechtstreeks Jan De Haes (als provinciaal fractievoorzitter), en Marc Jans (als partijraadslid) naar het arrondissementeel bestuur, Op deze manier kan Heist de contacten
met zowel andere gemeentes als met vlaams en nationaal
niveau beter uitbouwen.

Hestival: vzw of feitelijke vereniging?
Een aantal jaren geleden werd vzw Hestival opgericht
door de Heistse Jeugdraad. Het doel van de vereniging
was simpel: de organisatie van een jaarlijks muziekfestival. Naast de brede logistieke en technische steun sponsort de gemeente Heist-op-den-Berg elk jaar met 35 000
euro en staat ze in feite borg voor alle verplichtingen en
tekorten van deze vereniging.
De N-VA stelde onlangs vast dat deze gemeentelijke vzw
niet in orde was met een aantal bepalingen uit de wetgeving. Omdat door dit feit de vzw de facto in ontbinding
was, haalden wij dit punt aan tijdens de gemeenteraad. In
plaats van te bedanken voor de opmerking en te beloven
een en ander spoedig in orde te brengen, kreeg de N-VA,

weer eens, een hoop verwijten van
de betrokken sp.a-schepen. De onwettige situatie van de vereniging
bleef echter voortduren, met mogelijke nefaste gevolgen voor de
medewerkers.
WILLY ANTHONIS,

“Nadat we hierover nogmaals vragemeenteraadslid
gen stelden, is eindelijk maar pas heel
recent een nieuwe Raad van Bestuur van vzw Hestival aangesteld en bekendgemaakt. Wij hopen ook dat de andere
punten in orde zijn gebracht. Het ‘negativisme’ – dixit sp.a
- van de N-VA is dan toch voor iets goed geweest.”

De staatshervorming raakt ook u!
Wij zijn er niet mee bezig of wij hebben het nog niet ondervonden, maar door de wet van 8 mei 2014 over de
Staatshervorming wonen wij sinds 1 juli in een ‘ander
land’. Er zijn heel wat bevoegdheden naar de gewesten,
ook Vlaanderen dus, gegaan. Maar zelfs voor specialisten
is het een moeilijk kluwen. Het is dikwijls : “de gewesten
worden bevoegd voor …, behalve …, maar uitgezonderd…”.
Zo zal onze belastingsbrief er in 2015 heel anders uitzien,
met een splitsing tussen federale belastingen en regionale
opcentiemen. De organisatie van de kinderopvang bijvoorbeeld is al jaren een bevoegdheid van de gewesten. Maar
de fiscaliteit daaromtrent blijft nationaal. Dat betekent dat
Vlaanderen nieuwe reglementeringen kan invoeren, maar
geen bijkomende fiscale verminderingen kan toekennen.
Een grotere soep wordt de regeling van de woonfiscaliteit.
Vermits Vlaanderen geen fiscale aftrekken mag toepassen,
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dient de woonbonus een belastingvermindering te worden.
Dit wordt van kracht voor alle nieuwe hypothecaire leningen, maar enkel voor de ‘enige en eigen woning in Vlaanderen.’ Al de rest blijft nationale bevoegdheid: tweede
woning, woning in Brussel. Volgens kenners zijn er maar
liefst 32 verschillende situaties mogelijk qua woonfiscaliteit. Erger, vermits Vlaanderen niet de nodige middelen
mee ter beschikking krijgt, is er zeker voor de nieuwe dossiers een lagere belastingwinst: 40 % - vroeger meestal
50 % - op een lager bedrag!
Eén en ander heeft voor gevolg dat het voor vele belastingplichtigen een moeilijkere klus zal worden om hun aangifte
zelf in te vullen.
Merci Di Rupo!

Kerstmarkt
Op zondag 21 december ontvangt N-VA Heist-op-den-Berg u opnieuw op een
standje op de kerstmarkt. Een goede manier om eens even te komen kennismaken of een babbeltje te slaan.
Kom zeker eens langs!

Ik leg mijn schijf! U ook?
In 2011 werd een systeem ‘Gratis Parkeren’ ingevoerd voor het centrum van
Heist. Gratis? Toch niet echt! De gemeente heeft in 2013 namelijk een netto
opbrengst van 208 000 euro gerealiseerd,
voortkomende uit de parkeerboetes.
“Een hoger bedrag, tegen alle verwachtingen in”, heet het. Misschien heeft u
zelf een persoonlijke bijdrage geleverd?
De N-VA heeft al langer opgemerkt dat de
signalisatie voor de blauwe zone onvoldoende was. Sinds kort is er een prille verbetering, onder andere met het plaatsen
van herinneringsbordjes. Wij vragen dat

dit bedrag, behalve voor de signalisatie,
ook aangewend zou worden voor de verfraaiing van de centrum-omgeving, in de
brede zin van het woord.
TIP! Als u uw wagen parkeert in de Bergstraat of omliggende straten, vergeet niet
een parkeerschijf zichtbaar en correct
achter de voorruit te leggen. U duidt niet
uw aankomstuur aan, maar plaatst de wijzer op het eerstvolgende halve of hele uur.
Met een beetje geluk kan u zo bijna een
half uur langer blijven staan, zonder het
risico op een parkeerretributie.

Aanplanten ‘kloempen’ door Rode Kruis
Dat het Rode Kruis mooi werk levert kan niemand betwisten. Daarom probeert
N-VA Heist-op-den-Berg hun acties te steunen. Zo behaalde gemeenteraadslid
Katleen Vantyghem het attest ‘reanimeren en defibrilleren’, en was ze aanwezig
met afdelingsvoorzitter Jan De Haes en gedeputeerde Bruno Peeters bij het aanplanten van ‘kloempen’ (groepje bomen) in het Averegten domein.
Jan De Haes: “Bijna 40 jaar geleden, heb ik op deze zelfde weide eigenhandig
enkele honderden kleine boompjes geplant. Dat gebeurde toen in het kader van
de campagne ‘plant een boom’ gesteund door Nonkel Bob. Ik ga ervoor om binnen 40 jaar hier nogmaals te komen planten.”

De N-VA-opmerkingen krijgen positief gevolg
• Zwembad Itegem blijft open, ook hier heeft de N-VA voor gepleit.
• Vuurwerk
De N-VA had er al vaker op gewezen dat de gemeente in deze moeilijke financiële tijden moest durven knippen
in bepaalde uitgaven. Het vuurwerk was hier één van. Wij zijn blij dat het college ons voorstel heeft overgenomen.
• Signalisatie rond parkeren, een begin. Zoals in het artikel eerder in dit blad aangegeven stijgt het aantal parkeerboetes. Dit is deels te wijten aan de slechte signalisatie. Hier werd alvast een stap in de goede richting
gezet. Een extra suggestie: door de parkeerplaatsen te markeren zal de actuele ruimte efficiënter gebruikt worden. Nu laten mensen soms teveel ruimte vrij voor of achter de wagen waardoor er slechts twee wagens staan
op drie plaatsen.
• Wij blijven ook aandringen om een beter beleid rond dierenwelzijn te organiseren, want ook hierrond krijgen
wij nog steeds opmerkingen van de Heistenaren.
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Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER



MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

RTEDA
T
TUM:
GEBOOR

/

/

Terugsturen
e
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

