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HEIST-OP-DEN-BERG
6 547 VOORKEURSTEMMEN, DA'S OVERDONDEREND VEEL
De N-VA kon ook bij de provincie een prachtig resultaat neerzetten en is de
enige echte winnaar van deze stembusslag.

Bedankt!
De N-VA heeft het ook in Heistop-den-Berg prima gedaan bij
de laatste verkiezingen, zoveel
is duidelijk. Onze kandidaten
hebben een schitterend resultaat
bereikt. Wij mogen gerust
concluderen dat heel veel
Heistenaren kozen voor
verandering. Mensen stellen ons
vragen over de coalitievorming,
meer info hierover vindt u op
bladzijde 3 van dit blad.

V.U.: Partijsecretariaat - Koningsstraat 47 Bus 6 - 1000 Brussel - info@n-va.be

Hierbij willen wij de kiezers
nogmaals hartelijk danken
voor het vertrouwen dat we
kregen.
N-VA Heist-op-den-Berg wil in
de toekomst de inwoners niet
teleurstellen. We zullen een
constructieve, opbouwende
oppositie voeren en in die rol
onze gemeente helpen in haar
verdere ontwikkeling. Met 11
gemeenteraadsleden en een
sterke steunende ploeg kunnen
we bewijzen dat N-VA een
ernstige partij is, die in de
volgende jaren een belangrijke
rol zal spelen voor onze
gemeente.
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Als lijsttrekker voor de provincie kreeg ik de steun van maar liefst 6 547 kiezers.
Dat is echt overdonderend veel en zelfs het meeste van alle kandidaten van alle
partijen in ons kiesdistrict.
In de provincieraad word ik fractievoorzitter en
aldus woordvoerder van de grootste ploeg in die
raad. Er zijn immers 27 N-VA-verkozenen in de
provincieraad van Antwerpen. Wij zijn klaar om
het vele werk dat op ons ligt te wachten aan te
pakken.
Hierbij wil ik alle kiezers nog eens bedanken voor
hun vertrouwen. Laat ons nu al afspraak maken
voor de federale of Vlaamse verkiezingen in 2014.
Dank u wel.

JAN DE HAES
jan.dehaes@n-va.be
Dulft 10, Itegem
Horeca-ondernemer

PETITIE DE LIJN
Misschien heeft u het ook in de krant gelezen.
De N-VA ontving een indrukwekkende petitie
met de oproep om hulp voor een beter beleid
in verband met busvervoer. Via onze
kandidaat en buschauffeur Michel Van Dyck
kregen we al veel klachten van reizigers. Met
deze petitie van 2 300 handtekeningen
hebben we een duidelijk signaal voor de beleidvoerders. Het busvervoer moet
dringend herzien
worden, bepaalde
lijnen zijn echt
noodzakelijk. De
N-VA zal de petitie
overhandigen aan de
bevoegde instanties
met de vraag om de
doorgevoerde
Michel Van Dyck,
veranderingen te
Eddy Gorris en Katleen
Vantyghem nemen de
herzien.

www.n-va.be/heist-op-den-berg

petitie in ontvangst.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

11 VERKOZEN N-VA-GEMEENTERAADSLEDEN

"Wij zullen wegen op het Heistse beleid!"

EDDY GORRIS
(eddy.gorris@n-va.be)
Stationsstaat 84,
Heist centrum
Leerkracht Lichamelijke
Opvoeding en Kinesist

JAN MOONS
(jan.moons@n-va.be)
Slagvelden 28,
Heist centrum
Eventmanager,
Commercieel
mgr K.SK Heist

BERT DE HAES
(bert.dehaes@n-va.be)
Dorpsstraat 67,
Booischot
Bankagent en
Verzekeringsmakelaar

TIM TEURFS
(tim.teurfs@n-va.be)
Molenstraat 102A,
Hallaar
Bedrijfsleider

MONIQUE THIJS
(monique.thijs@n-va.be)
Lange Rechtestraat 39A,
Hallaar
Bediende

KATLEEN VANTYGHEM
(katleen.vantyghem@n-va.be)
Grasheideweg 28g,
Schriek
Zaakvoerder
gezondheidszorg

MARC JANS
(marc.jans@n-va.be)
Mechelsesteenweg 60C,
Heist centrum
Huisarts

MICHEL VAN DYCK
(michel.vandyck@n-va.be)
Lange Molenstraat 5C,
Heist-Goor
Buschauffeur

JORIS DE PRETER
(joris.depreter@n-va.be)
Eendenlaan 6,
Wiekevorst
Vertegenwoordiger

CHARLOTTE REYPENS
(charlotte.reypens@n-va.be)
Kerhofstraat 6,
Heist centrum
Zelfstandig ondernemer

WILLY ANTHONIS
(willy.anthonis@n-va.be)
Herentalsesteenweg 34,
Heist centrum
Gepensioneerd
bankbediende

DANK VOOR
JULLIE VERTROUWEN!

heist-op-den-berg@n-va.be

Coalitievorming in Heist: de kiezer genegeerd
Met de N-VA is in Heist een politieke partij
rechtgestaan die meteen even groot is als CD&V. Dat
heeft die laatste met lede ogen moeten aanzien. Meer
nog, CD&V heeft het niet aangedurfd om samen met de
N-VA te besturen. De partij weigerde zelfs botweg om
met de N-VA te praten over coalitievorming.
CD&V weigert daarmee ook het signaal van de
Heistenaar te erkennen. Het verkoos zich op voorhand
vast te klinken aan de sp.a-kameraden. Sp.a en Open-Vld
zijn voor CD&V uiteraard gemakkelijker partners om mee
te besturen: zij hebben noch de grootte van de N-VA, noch
de organisatie die de N-VA achter zich heeft.
“Alleen de N-VA behartigt nu nog de belangen
van wie werkt en spaart.”

verkiezingsuitslag zou zijn, wie ook winnaar of verliezer
zou zijn, zij spraken met mekaar af dat ze er géén
rekening mee gingen houden. Op deze manier werd de
keuze van de kiezer gewoon genegeerd.
Heel wat van onze bestuursleden en kandidaten kregen
de dagen nadien telefoontjes als “´Nu hebben CD&V, sp.a
en Open Vld zo’n klappen gekregen en toch doen ze
door!”. Of nog: “Nu gaat het geld zeker door deuren en
vensters vliegen, met nog maar eens ‘geVleugelde’
prestigeprojecten allerhande!”

Conclusie
De N-VA trekt haar conclusies uit dit gebeuren en blijft
opkomen voor de Heistenaar. Met 11 gemotiveerde
gemeenteraadsleden zullen we ons programma blijven
nastreven.

Keuze kiezer genegeerd
Met hun voorakkoord hebben CD&V en sp.a hun gebrek
aan respect voor de Heistenaar getoond: wat ook de

Belastingverhoging loert al om de hoek
De nieuwe coalitie van CD&V, sp.a en Open Vld
die onze gemeente vanaf 2013 zal besturen is een
afspiegeling van de federale belastingregering
Di Rupo. Welnu, het begint al: het
“managementteam” (MAT) van Heist publiceerde
een memorandum waarin het stelt dat het nefaste
financiële beleid tot een serieuze belastingverhoging
zal leiden.
Ook de N-VA waarschuwde voor de verkiezingen dat
de financiële toestand van Heist, na decennia van
CD&V-bestuur, meer dan benard was en dat een
verderzetten van het huidige beleid zou leiden tot een
belastingverhoging. CD&V evenwel spiegelde de
kiezer vrolijk de illusie van gezonde financiën voor en
koos dus nog maar wat extra prestigeprojecten uit.

Tot 500 euro extra kost voor de Heistse gezinnen
Als mogelijke maatregel om het verwachte negatief
resultaat van de rekeningen te beperken stelt het MAT
- dat is samengesteld uit de verschillende dienst- en
afdelingshoofden - een zware belastingverhoging
voor:
• De aanvullende personenbelasting zou van 7,5 naar
8,5 % gaan.
• De opcentiemen van de onroerende voorheffing
zouden verhogen van 1050 naar 1300.
Dat betekent voor een doorsnee Heists gezin al vlug
een extra jaarlijkse kost van 300 tot 500 euro en meer.

www.n-va.be/heist-op-den-berg

College voor 14/10 op
de hoogte?
De N-VA heeft vragen bij
de timing van dit MAT-memorandum: enkele dagen
ná de gemeenteraadsverkiezingen! Zo’n werkstuk
wordt uiteraard niet afgerond op enkele dagen. Het
college van burgemeester en schepenen, die
geadviseerd worden door het MAT, moet allicht op de
hoogte zijn geweest. Of alleszins had de reëele
toestand van de financiën hen bekend moeten zijn en
heeft CD&V u dingen beloofd waarvan ze wisten dat
ze niet konden. Kiezersbedrog dus. Het niet op de
hoogte zijn van de reëele financiële toestand van
Heist is zo mogelijk nóg zorgwekkender!
In elk geval zal de N-VA zich vanuit de oppositie
blijven verzetten tegen belastingverhoging en hopen we
dat alsnog het gezond verstand zal doorwegen en de
tering naar de nering zal worden gezet. Het opsplitsen
van het betreffende schepenambt over twee termijnen
van drie jaar vinden we alvast geen goed idee.

N-VA vraagt onafhankelijke audit
Tesamen met haar financiële specialisten zal de N-VA
de Heistse financiën de komende jaren nauwgezet
voor u in het oog houden, om te beginnen zullen we
aandringen op een onafhankelijke financiële audit
van de gemeentekas.
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
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N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt
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Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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