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Heist Op Den Berg
Daar is de lente,
daar is de zon …
Beste Heistenaar,
De gebeurtenissen van de laatste
maanden maakten de winter
heel donker. Sommige lieden
wensten ons terug te schieten naar
de duistere tijden van voor de
verlichting. We kunnen maar hopen
dat de aankomende lente snel voor
meer ‘verlichting’ kan zorgen: open
geesten met vrije gedachten en
wederzijds begrip en respect.
Daarom, en met vrijheid en
blijheid, nodigen we iedereen
uit om samen met ons de lente
op gang te trekken op ons
jaarlijks ontbijtbuffet. Profiteer
ervan om kennis te maken met
N-VA Heist-op-de-Berg en met
onze gastspreker, nationaal
ondervoorzitter Sander Loones.
Een aankomend talent met sterke
ideeën en de gave om die helder
uit te leggen.
We zien je graag op
zondagvoormiddag 22 maart!

V.U.: Jan De Haes, Dulft 10, 2222 Itegem

Jan De Haes
Voorzitter N-VA
Heist-op-den-Berg

Ontbijtbuffet
N-VA Heist-op-den-Berg nodigt u uit
op haar jaarlijks feestelijk ontbijtbuffet
met glaasje cava.
Zondag 22 maart 2015
Van 9 uur tot 12 uur
Zaal ‘De Magneet’
Kapelstraat, Grootlo
6-12 jaar: € 10 ; +12 jaar: € 15
te betalen op BE16 9796 4518 3074
Om 11 uur spreekt nationaal ondervoorzitter Sander Loones over de recente actualiteit van Vlaanderen, België en Europa:
de achtergrond achter de politieke berichtgeving, die u niet mag missen.
Inschrijven kan tot 18/3/15 bij katleen.vantyghem@n-va.be (0497 884187) of
bij één van onze bestuursleden.

Averegten krijgt onthaalgebouw

In december is de bouw van het nieuwe onthaalgebouw in provinciaal groendomein De Averegten gestart. Het is de eerste fase van een volledige herinrichting van de zuidrand van de Averegten. Het onthaalgebouw zal in 2016 in
gebruik genomen worden, nadien volgt nog de aanleg van een nieuwe parking
tegenover woonzorgcentrum Ten Kerselaere.
Provinciaal gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) juicht de plannen toe: “Domein
Averegten heeft al langer nood aan een goed onthaal voor de bezoekers en een adequaat
dienstgebouw voor onze medewerkers. Die werken immers al jaren vanuit ontoereikende,
tijdelijke accommodatie.”
Het nieuwe dienstgebouw wordt een passiefbouw met groendak. Duurzaamheid en milieuzorg staan centraal in het ontwerp. Door het gebruik van een
houten gevelbekleding past het gebouw goed in de natuurlijke omgeving.
Provinciaal fractieleider Jan de Haes is enthousiast over de werken, die hij van
nabij opvolgt: “Er is ongerustheid geweest onder meer omdat er voor de bouw van het
dienstgebouw bomen gekapt moesten worden. Er wordt nu aan de noordzijde van De Averegten in overleg met Natuur en Bos heel wat boscompensatie voorzien. Met 12 000
nieuwe boompjes zal het domein uiteindelijk zelfs uitbreiden. Op termijn zal de nieuwe
parking de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het domein ook sterk verbeteren.”
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DOSSIER MOBILITEIT: creativiteit in beweging

Zoals elk jaar organiseerde de N-VA een actie rond Valentijn. Gezien de dwingende nood aan een actief beleid rond mobiliteit willen we in Heist-op-denBerg meer daden dan woorden..
We spraken af aan onze nieuwe bushalte aan de academie. Want elke Heistenaar
en zelfs de mensen daarbuiten kennen het probleem rond de opstoppingen aan de
Oude Godstraat.
Voor een betere en veiligere route van en naar werk, school, winkel en vrije tijd,
stellen wij een bushalte voor aan de Kunstberg.
• Een bushalte in beide richtingen
• Eventueel de doorgang aan de academie enkel voorbehouden voor bussen
• Een stop- en zoenzone in lusvorm voor het torengebouw
De doorstroming aan het kruispunt zou daardoor meteen verbeteren:
• Vanuit Fr. Coeckelbergstraat moet men niet meer wachten op verkeer van rechts
• Vanuit de Leopoldlei en de Bergstraat gaat het verkeer vlotter
• Vanuit Booischot komt men via het zwembad naar Heist
De N-VA wil geen stilstand maar vooruitgang, ook aan de academie. Suggesties
zijn welkom bij een van onze raadsleden of op hodb@n-va.be

“Vanzelfsprekend is dit geen volledig
sluitend voorstel. De essentie is dat er actie
komt in plaats van het eeuwige praten
en plannen. Met dit voorstel willen wij
alvast een discussie op gang brengen en de
besluitvorming forceren”, aldus
gemeenteraadslid Michel Van Dyck,
zelf ook buschauffeur.

“Fietsers, laat jullie zien!”
Het blijft opvallend hoeveel fietsers er nog steeds zonder licht
rondrijden. Dagelijks merken we dat vooral scholieren het niet te
nauw nemen met verlichting op hun fiets.
“Begin januari telden we bij wijze van steekproef om 8 uur ‘s morgens op
de Herentalsesteenweg 50 fietsers. Slechts bij 18 fietsers brandde zowel het
voorlicht als het achterlicht”, aldus Joris De Preter. Dit is uiteraard
veel te weinig. Deze problematiek hebben we op de gemeenteraad
aangeklaagd en gevraagd hiervoor een oplossing te zoeken. Meer
preventie in de scholen in combinatie met doelgerichte controle
door de politie kan vermijden dat de jongeren te snel hervallen in
slechte gewoontes.
Fietsers, laat jullie zien, het is voor jullie eigen veiligheid!
Joris De Preter, gemeenteraadslid

Kiss & Ride-zone sporthal
De N-VA is blij met de Kiss & Ride-zone aan de sporthal. We vroegen al bij de opening naar zo’n zone. Het was toen al duidelijk
dat er een verkeerschaos dreigde. Vooral tijdens piekmomenten
waren de verwarring en het gevaar soms groot.
Zo zie je maar dat oppositiewerk ook constructief kan zijn. Blijft
alleen de bedenking dat met een doordacht beleid deze extra
kosten vermeden hadden kunnen worden.
Jan Moons, gemeenteraadslid

Fietsoversteek Lange Rechtestraat
blijft gevaarlijk!
“Ondanks aanpassingen aan de veiligheid naar aanleiding van een tragisch fietsongeval met een jong slachtoffertje, stellen we vast dat de verkeerssituatie in de Lange
Rechtestraat er helemaal niet veiliger is op geworden”. Zo zegt N-VA-gemeenteraadslid Eddy Gorris.
De rode verfstrook op de oversteek valt niet op en is veel te laat zichtbaar voor auto’s. Daarenboven geeft deze strook aan de kruisende fietsers
het vals gevoel van veiligheid om zomaar te mogen oversteken. Geen
enkel waarschuwingsbord verwittigt de fietsers aan beide zijden dat ze
een gevaarlijke weg dwarsen. De auto’s in de Lange Rechtestraat zouden
door aanpassing van signalisatieborden vroeger gewaarschuwd moeten
Fietsers worden uitgenodigd om door te rijden.
worden voor deze gevaarlijke situatie.
“Tot slot pleiten we voor maatregelen die de meestal te hoge snelheid van het autoverkeer afremmen. We denken aan bloembakken, die het tegenliggend verkeer dwingen om elkaar voorrang te geven. De N-VA hoopt op
snelle aanpassingen om deze verkeerssituatie veiliger te maken.”
Eddy Gorris, gemeenteraadslid

Studenten studeren, samen?
(c) Pieter Baert - Erfgoedcel Leuven

Een bushalte aan de academie: wat denkt u ervan?

Het is onvermijdelijk als student: wil je slagen voor de examens, dan moet je blokken.
N-VA Heist-op-den-Berg probeert mee voor een oplossing te zorgen om studenten door
deze periode te helpen.
In grote steden is het reeds een feit: openbare studieruimtes waar studenten terecht
kunnen tijdens de blokperiode. Samen studeren helpt!
Gemeenteraadslid Inge Van Esbroeck stelde tijdens de gemeenteraad van februari voor
om in Heist te polsen of er hiervoor interesse is. Helaas baseerde de schepen van Jeugd
zich op slechts één vraag bij de jeugddienst om te concluderen dat er geen interesse zou
zijn bij Heistse studenten.
“Zo snel laten we ons echter niet tegenhouden. Daarom lanceren we deze oproep”, meldt Inge.
Alle studenten die interesse hebben in een openbare studieruimte in Heist-op-den-Berg kunnen een mailtje
sturen naar Inge (inge.vanesbroeck@n-va.be).
Zij bundelt de vragen en zal deze dan aan de betreffende schepen bezorgen. Geef dit bericht ook door aan je vrienden!

Mantelzorgers verdienen maatschappelijke waardering!
Sinds het begin van deze bestuursperiode horen we het regelmatig: ‘gelet op de financiële situatie van de gemeente’.
Maar niet enkel de gemeentekas heeft het moeilijk, ook het OCMW moest besparen. Zo werd de (kleine) vermindering
op de dagprijs in het eigen rusthuis voor Heistenaars afgeschaft.
Opmerkelijker nog was de afschaffing van de mantelzorgpremie. Zo’n 400 Heistenaars ontvingen deze premie omdat
ze vrijwillig voor een zorgbehoevend familielid zorgden in de eigen thuisomgeving. Het maandelijks bedrag van 30 euro
was vooral een blijk van erkenning en waardering voor deze bijdrage aan de gemeenschap.
In de thuiszorg is de mantelzorger onmisbaar geworden. Het is immers de bedoeling zorgbehoevenden in staat te stellen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te blijven. Het alternatief is dubbel zo veel rusthuizen bouwen tegen 2025,
want de groep 80-plussers wordt steeds groter: + 55% op 10 jaar in Vlaanderen!
De N-VA wil mee ijveren voor een beleid waar voldoende plaats en steun is voor mantelzorg.
TIP voor de mantelzorgers. Indien u samenwoont en zorgt voor (één van) uw ouders, grootouders, broers of zussen,
die ouder zijn dan 65 jaar dan kan u die fiscaal ten laste nemen. Dat kan een belastingvermindering betekenen van
1 200 euro of meer. Informeer u!
Willy Anthonis, gemeenteraadslid
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
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