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Lokale voetbalclubs vormen mee de  
sociale ruggengraat van onze gemeente
N-VA gemeenteraadslid Marc Van Puym-
broeck weet waarover hij spreekt. “Mijn va-
der was destijds in 1947 nog medeoprichter 
van de voetbalclub in Schriek. Mede onder 
zijn impuls stapte ik zeven jaar geleden 
zelf in het bestuur. Sinds een jaar ben ik 
voorzitter van de club.” 

“Het is ongelofelijk als je ziet wat de club 
in al die jaren heeft opgebouwd en bete-
kent op lokaal vlak. We zijn nu in Schriek 
aangevangen met een verbeterde jeugd-
werking. Ons streefdoel is 150 nieuwe 
spelertjes vanaf 5 jaar. Tel daar de ouders 
en supporters bij en je realiseert je meteen 
de sociale impact van een voetbalclub. 
Persoonlijke inspanningen volstaan niet 
om onze lokale voetbalclubs in het zadel te 
houden. Veel van hen beschikken over een 

verouderde infrastructuur. De middelen 
om deze te vernieuwen ontbreken”, zegt 
Marc.

“Wij schamen ons voor de staat van onze 
kleedkamers en douches. Het geld om ze 
te vernieuwen hebben we niet. Andere 
clubs zitten met vergelijkbare problemen. 
Vanuit de gemeente kunnen we momenteel 
een klein bedrag recupereren. Dit is echter 
begrensd tot enkele duizenden euro’s. Wij 
moeten nu al de eindjes aan elkaar knopen 
en kunnen dus zelf geen geld gaan lenen. 
Ondersteuning vanuit de gemeente hierin 
vinden wij een prioriteit. Op de gemeen-
teraad vernemen wij steeds dat het sche-
pencollege er mee bezig is. Wij hopen dat 
op korte termijn hierover een duidelijke 
strategie voorgelegd wordt”, aldus Marc. 

Beste  
Heistenaar,

We zijn inmiddels met ongeveer 
42 000 inwoners, maar toch zijn we 
geen stad. We leven als Heistenaars 
nog steeds harmonieus gespreid 
over dorpen en gehuchten, verbon-
den door velden en weiland. En we 
zijn er fier op.

Tekenen van verstedelijking kunnen 
we echter niet ontkennen. De laatste 
tien jaar hebben we het verkeer en 
mobiliteitsprobleem in onze ge-
meente zien toenemen. Dorpskernen 
vielen stil en winkels verdwenen. 
Woonwijken en betonnering namen 
toe en verdrongen groen en rust. 
Ook de risico’s van vervreemding, 
veiligheid en persoonlijk isolement 
doken op. 

In deze periode van Kerstmis en 
Nieuwjaar wensen we niet dat het 
allemaal zo’n vaart zal lopen. Maar 
dit mag geen argument zijn om ook 
de komende tien jaar aan de zijlijn te 
blijven staan.

Als nieuwe voorzitter wens ik 
iedereen alvast een nieuw jaar toe 
met de warmte van vriendschap, het 
geluk van familiemomenten en de 
samenhorigheid om samen met ons 
2018 het jaar van de verandering te 
maken.

Patrick 
Cottenie
Afdelings-
voorzitter

 Gemeenteraadslid Marc Van Puymbroeck hoopt dat het schepencollege snel met een 
ondersteuningsplan voor de lokale voetbalclubs komt.

N-VA Heist-op-den-Berg 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

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



2

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

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Heist-op-den-Berg versterkt zijn politieke slagkracht

Jan Moons, N-VA-fractievoor-
zitter van Heist-op-den-Berg, 
werd op de arrondissementele 
verkiezingen van 27 oktober 
verkozen als lid van de partij-
raad. De partijraad is op het 
ledencongres na het hoogste 
partijorgaan van de N-VA. Jan 
zal via deze weg mee kunnen 
wegen op beslissingen op het 
hoogste niveau binnen onze 
partij. Hij werd trouwens met 
het hoogste stemmenaantal ver-
kozen en wordt dus door heel 
het arrondissement gesteund.

Jan De Haes legde op 26 oktober 
voor de provincieraad de eed af als 
nieuwe gedeputeerde voor de N-VA. 
Jan was al fractievoorzitter in de 
provincie en afdelingsvoorzitter in 
Heist-op-den-Berg. Als gedeputeer-
de is hij bevoegd voor Recreatie- en 
Groendomeinen, Toerisme, Veilig-
heid en Sport. Binnen de Heistse 
afdeling wordt het voorzitterschap 
overgenomen door Patrick Cottenie. 
Ook als provinciaal fractievoorzitter 
heeft hij de sjerp doorgegeven zodat 
hij zich volledig kan focussen op 
deze boeiende nieuwe functie.

Patrick Cottenie legde op de 
gemeenteraad van november 
de eed af als gemeenteraads-
lid ter vervanging van Joris 
De Preter. Tevens werd hij 
door het algemeen bestuur 
van N-VA Heist-op-den-Berg 
benoemd tot nieuwe afdelings-
voorzitter. Twee bijkomende 
troeven die hem in staat stellen 
om de partij klaar de stomen 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018.

Philip Vanhelmont werd door 
het N-VA-afdelingsbestuur 
benoemd als nieuwe secretaris 
van de lokale afdeling. Philip 
vervangt in deze functie Koen 
D’Helft, die wegens beroeps-
drukte zijn functie beschik-
baar stelde. Philip beschikt 
reeds over de nodige politieke 
ervaring en wordt de nieuwe 
drijvende kracht achter de ad-
ministratie van onze N-VA-af-
deling.

N-VA schudt de Heistse vrouwen  
wakker
Bij de N-VA heeft de vrouw in de politiek steeds mee centraal  
gestaan. In Heist zetelen voor de N-VA momenteel vier vrouwelijke 
gemeenteraadsleden. 

Ook in ons algemeen bestuur zijn ze vertegenwoordigd. Via deze weg sporen wij 
Heistse vrouwen aan om zich samen met ons te engageren en het gemeentelijk 
beleid meer vrouwvriendelijk te maken. Meisjes, schoolverlaters tot vrouwen van 
alle leeftijden… Kom vrijblijvend kennis maken met onze toffe ploeg. Stuur een 
e-mail naar onze afdelingsvoorzitter via patrick.cottenie@n-va.be.

Wist je dat…
  onze gemeente per 1 januari 2017 een 
totaal inwonersaantal heeft bereikt van 
42 416 inwoners? Het gaat om 20 937 
mannen en 21 479 vrouwen.

  Dit maakt dat in Heist de 
vrouwen in de meerder-
heid zijn? Een zuiver 
theoretische benadering 
vanzelfsprekend.

Weetjes 

over onze 

gemeente

  Jan Moons   Jan De Haes   Patrick Cottenie   Philip Vanhelmont

N-VA Heist-op-den-Berg groeit!
Wil jij actief deelnemen aan een goed bestuur in onze gemeente? Kom dan eens praten … en durf mee te veranderen!

Contacteer ons via een mailtje naar patrick.cottenie@n-va.be of een sms’je naar 0468 16 83 32.

N-VA Heist-op-den-Berg 
wenst u een prettige kerst!
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N-VA-voorstel goedgekeurd:  
European Disability Card
Op vraag van N-VA-bestuurslid Annemie Anthonissen 
heeft de N-VA tijdens de gemeenteraad van november een 
stemming gevraagd over het erkennen van de European 
Disability Card door onze gemeente.

Deze kaart wordt toegekend aan een persoon met een beperking via 
een erkende instantie in België. Reeds acht Europese landen stapten 
mee in dit project. Op vertoon van deze kaart geniet men van de 
voorziene voordelen bij culturele of sportieve evenementen. Met 33 
stemmen voor en 1 tegen engageert Heist-op-en-Berg zich om deze 
kaart ook in onze gemeente te erkennen.

Voor een verbeterd dierenbeleid in Heist

N-VA heeft  voor dieren
Derde keer goede keer, dacht 
gemeenteraadslid Katleen Vanty-
ghem in september toen ze van dit 
onderwerp opnieuw een speerpunt 
maakte op de gemeenteraad. De 
samenwerking met het asiel van 
Aarschot rond zwerfkatten werd 
tijdens de zomervakantie even 
stopgezet. Daarna werd die weer 
opgepikt, om in november opnieuw 
te stranden bij de sluiting van het 
betreffende asiel. 

“De procedure rond zwerfkatten is sowieso te complex. En er zijn nog heel wat 
katten te geselen. Waar blijft dat algemeen dierenbeleidsplan? Zal men de katten-
populatie in kaart brengen? De schepen beweert open te staan voor het oprichten 
van een eigen Heists asiel, maar het moet een privé-initiatief worden. Neemt de 
gemeente dan geen enkele verantwoordelijkheid hierin? En nog: wat met andere 
dieren? Veel blijft onduidelijk. Wij zullen de evolutie verder opvolgen en blijven 
streven naar een beter dierenbeleid in Heist. Want tot nu toe vond een kat haar 
jongen nog niet in deze warboel”, aldus Katleen.

Swanepomp  
ingehuldigd
Op zondag 10 september 2017 werd de 
gerestaureerde ‘Swanepomp’ ingehul-
digd. Monique Thijs is tevreden dat 
de gemeente haar vraag van januari 
2014 eindelijk realiseerde.

Eindelijk verlichting aan oversteekplaats
Na zes jaar kwam er eindelijk een lichtpunt aan de oversteekplaats voor voet-
gangers in het centrum van Booischot. Bert De Haes heeft deze eenvoudige 
vraag al die jaren op de adviesraad voor verkeer herhaald. Ruben Jacobs en 
Philip Vanhelmont streven naar meer verkeersveiligheid in Booischot. Voor 
kinderen van de voor- en naschoolse opvang en hun ouders is de verlichting 
bij deze oversteekplaats alvast een geruststelling. De N-VA is blij dat dit er 
eindelijk kwam, maar vraagt zich toch af waarom dit zolang moest duren?

 Ons bestuurslid 
Annemie en haar 
zoontje Gerben 
zijn erg blij met de 
kaart. 

 Katleen adopteerde dit 
jaar zelf deze schattige kat. 

Weetjes



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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 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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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