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Veilig thuis in een welvarend Heist-op-den-Berg

N-VA Heist-op-den-Berg  
wenst u fijne feestdagen!

Goed besturen voor Heist
Met de feestdagen in aantocht naderen we alweer een periode van familiale samen-
horigheid, gezellig tafelen en warme voornemens voor het nieuwe jaar. Persoonlijk 
ontving ik als voorzitter al het mooiste cadeau, een vernieuwend en sterk team 
van kandidaten die uw steun en stem kregen op 14 oktober. Ruim een op de vier 
kiezers in Heist schonk ons zijn of haar vertrouwen en dat is een sterke basis waar 
we voluit mee gaan de komende legislatuur. 

Mijn wensen voor het nieuwe jaar zijn alvast een sterke deelname aan het nieuwe 
gemeentebestuur en samen de weg verder zetten naar ons uiteindelijke doel: een 
beleid voeren van en voor de inwoners van onze twaalf dorpskernen in dit prachtige 
Heist. Alvast van harte mijn beste wensen voor het nieuwe jaar.

Dank aan al onze kiezers
Terwijl ik dit schrijf is de moeilijke coalitievorming nog aan de gang. Hopelijk is er tussen dit schrijven en 
het verdelen van dit blad witte rook gekomen.

Maar ik wil in de eerste plaats al onze kiezers danken voor hun steun. We wisten dat het een 
moeilijke verkiezingsronde zou worden en zijn al bij al tevreden met het resultaat. Met een 
sterke ploeg hebben we ons best gedaan om zoveel mogelijk inwoners te overtuigen om voor 
ons en de verandering te stemmen. Het was een heel drukke periode met zoeken naar kandi-
daten, opstellen van teksten, foto’s nemen, publicaties, affiches en borden plaatsen en niet in 
het minst een goed onderbouwd en realistisch programma opstellen. 

Met dit doordacht programma willen wij heel graag de broodnodige verandering brengen in 
Heist-op-den-Berg. Wij zijn er helemaal klaar voor. Wat mensen te horen krijgen via pers 
en Facebook komt jammer genoeg niet helemaal overeen met wat wij achter de schermen 
ervaren. Niettemin willen wij het spel correct spelen, net zoals we een open en eerlijk beleid 
willen voeren. We hopen dat we jullie met goed nieuws zullen kunnen blij maken. Namens 
N-VA Heist-op-den-Berg wens ik jullie een vredevolle Kerst en een gelukkig nieuwjaar toe.

Patrick Cottenie
Voorzitter N-VA Heist-op-den-Berg
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Campagne in beeld

Uw sterk N-VA-team voor Heist

Jan  
Moons 
Heist centrum

Een gezonde  
gemeente  
begint met  
een realisti-
sche lange- 
termijnvisie.

Katleen  
Vantyghem
Schriek

Sterke deel- 
gemeentes die 
samenwerken 
vormen samen 
één gezond 
Groot-Heist.

Eddy  
Gorris
Heist station

Samen voor 
beter!

Tim  
Teurfs
Hallaar

Heist  
opnieuw 
eerlijk  
voor  
 iedereen!

Karen 
Michiels
Booischot

Werk en  
leven in  
eigen  
streek.

Nathalie 
Heremans
Heist centrum

Zorgzaam  
en bruisend, 
waar ook in 
Heist.

Willy  
Anthonis
Heist centrum

Oud maar 
niet out: de 
stem van de 
senioren.

Thomas 
Van Hoof
Pijpelheide

Meer  
economie  
in een correct 
financieel 
kader.

Jan  
De Haes 
Itegem

We zorgen 
voor commu-
nicatie van 
burger naar 
overheid.

Michel  
Van Dyck
Heist-Goor

Moderne  
mobiliteit en 
sport voor 
iedereen.

De komende jaren blijven we, verkozenen en niet-verkozenen, als één team verder werken. Ook de niet-verkozenen kregen massaal 
uw stem en blijven gemotiveerd verder werken aan een beter Heist.
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Jan De Haes opnieuw gedeputeerde

Word lid van de N-VA en kom alvast 
mee het nieuwe jaar inluiden!

De N-VA behaalde bij de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 32,8 procent van de 
stemmen in de provincie Antwerpen. Samen met de CD&V is er een duidelijke meer-
derheid. Voldoende om samen, deze keer zonder sp.a, verder te gaan. Doordat het pro-
vinciebestuur afgeslankt wordt van zes naar vier gedeputeerden krijgt elke partij (N-VA 
en CD&V) 2 gedeputeerden. Jan De Haes uit Itegem krijgt de bevoegdheden Toerisme, 
Recreatie- & Groendomeinen, Kempens landschap, Leefmilieu, Veiligheidsopleiding en 
Personeel.

“Voor recreatie en toerisme wil ik nog meer werk maken van beleving zonder drempels. 
Daarbij denk ik niet enkel aan mensen met een beperking maar ook aan financiële  
hinderpalen. Bij Leefmilieu wordt de waterhuishouding een uitdaging: enerzijds willen 
we de voeten droog houden, maar anderzijds moeten we voldoende waterbuffer voorzien 
voor droge periodes”, aldus een enthousiaste Jan De Haes.

N-VA Heist-op-den-Berg is heel blij met deze verdiende aanstelling van Jan en wenst hem 
alvast heel veel succes toe.

Voor onze leden, noteer nu al in uw agenda: 

Zaterdag 12 januari vanaf 19 uur

Kom mee het nieuwe jaar vieren met andere N-VA-leden op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink 
in de Nekkerhallen in Mechelen. Wij zullen er alvast met onze ploeg aanwezig zijn!

Contacteer  
mark.vanesboeck@n-va.be 
om lid te worden (12,5 euro 
voor hoofdlid, 2,5 euro voor 
bijlid binnen eenzelfde gezin, 
jongeren: 5 euro).

De teerling is geworpen en ik kijk ernaar uit om de oversteek naar een tweede legislatuur 
als N-VA-gedeputeerde voor de provincie Antwerpen te maken.”
Jan De Haes

7 205 keer bedankt!
Van de kandidaten mag je verwachten dat ze zich inzetten voor de campagne, maar we willen speciaal dank je wel zeggen aan 
al die mensen die zich volledig vrijblijvend inzetten om onze partij te steunen. Zonder deze vrijwilligers zou het niet lukken, wij 
zijn hen dus heel dankbaar. En natuurlijk hopen we dat we ook in de toekomst nog op hen zullen mogen rekenen!

Bedankt 
aan al onze 

helpers!



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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