Niettegenstaande het warme weer hebben zeven Heistse N-VA’ers zich
gemeld voor de 10 Miles in Antwerpen. Proficiat aan deze straffe heren!
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Beste Heistenaar
Inwoners zeggen me wel eens
dat ze het vertrouwen in de
politiek kwijt zijn. Ze leggen zich
neer bij het feit dat er toch nooit
iets verandert, dat het één pot
nat is.

Jan Moons trekt lijst

Eerste 10 kandidaten N-VA bekend
Met het bekendmaken van de eerste tien kandidaten geeft de N-VA haar ambitie
te kennen dat het voluit wil gaan voor Verandering in Heist-op-den-Berg.
De verdere opbouw van de verkiezingslijst zal dit voornemen nog versterken.

Voor ikzelf in de politiek stapte,
had ik ook wel eens mijn twijfels
over hoe de gemeente zijn eigen
ding doet, burgers negeert en
vooral zijn eigen bestaansrecht in
stand houdt. Laat dat nu net de
reden geweest zijn waarom ik mij
in volle overtuiging in Heist mee
in de politieke arena geworpen
heb. De verandering begint
immers bij jezelf.
‘Zes kruisjes veranderen je
leven’, zegt men wel eens, maar
op 14 oktober volstaat hiervoor
één bolletje op de juiste partij.
Samen met u wil de N-VA onze
gemeente na 50 jaar vastgeroest
beleid de zuurstof en middelen
toedienen die ze verdient.
Samen sterk voor een veilige
thuis in een welvarend Heist-opden-Berg, van deelgemeente tot
kerkdorp.
Nog een gemeende leuke zomer
toegewenst met veel warme
momenten met familie, vrienden, kennissen, en eigenlijk elke
inwoner die je begroet met een
knipoog of een glimlach.
Patrick
Cottenie
Afdelingsvoorzitter

Jan Moons
Lijsttrekker

Katleen Vantyghem
Plaats 2

Eddy Gorris

Jan De Haes

Plaats 3

Lijstduwer

De volgende zes sterke kandidaten zullen alvast ook een belangrijke
plaats innemen op de lijst.
Marc Van
Puymbroeck
Patrick
Cottenie

Willy
Anthonis
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Karen
Michiels

Michel Van
Dyck

Tim
Teurfs
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N-VA Heist-op-den-Berg ook provinciaal sterk

Resultaten enquête Het woord is aan u

Op 14 oktober 2018 zal u niet alleen uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen, maar zal u
ook uw stem kunnen laten horen op provinciaal niveau. Huidig gedeputeerde Jan De Haes uit
Heist-op-den-Berg zal de lijst trekken voor het arrondissement Mechelen.

Via ons vorige huis-aan-huisblad stuurden wij een enquête mee waar u uw mening kon geven door
stelling de quoteren van ‘helemaal akkoord’ tot en met ‘helemaal niet akkoord’. Wij danken alvast
alle mensen die hierop geantwoord hebben. De resultaten bevestigen grotendeels onze inzichten
en hier en daar kwamen enkele minder verwachte resultaten boven. Het nut van de bevraging van
Heistenaars heeft zich bewezen en de N-VA zal deze gegevens gebruiken bij het bepalen van haar
programmapunten.

Samen met onze provincieraadsleden en N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens werkt Jan
De Haes aan de uitvoering van heel wat bovenlokale dossiers. “Als grootste fractie in
het huidig Antwerpse provinciebestuur kunnen we trots zijn op het werk dat we al
geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades, de
uitbouw van onze groendomeinen en de Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie een halt moet toeroepen.”
Jan De Haes licht zijn taak als beheerder van de groendomeinen toe: “Als gedeputeerde van Groendomeinen beheer ik heel wat recreatie- en groengebieden. Zo is er het
prachtige groendomein De Averegten in onze gemeente. Veel van deze provinciedomeinen zijn zeer geliefd bij het publiek en worden druk bezocht. Zij zijn een belangrijk uithangbord voor de regio. Onze dertien Antwerpse provinciale groendomeinen
lokken samen jaarlijks 2.5 miljoen bezoekers. We willen de provincie dichter bij de mensen brengen door een mooi vast
recreatief aanbod uit te werken, maar vooral ook door een groene oase dicht bij huis aan te bieden waar leuke evenementen en
gezellige activiteiten worden georganiseerd.”

N-VA-standpunt over provinciale bestuursniveau

Jan De Haes legt uit: “Als N-VA zijn we voor efficiënte, digitale en vooral slanke overheden met minder bestuurslagen. Het is
de verdienste van de N-VA dat het provinciale niveau al afgeslankt werd. Zo werd het aantal mandaten reeds gehalveerd. We
spitsen ons nu toe op de grondgebonden kerntaken waarmee we de lokale besturen ondersteunen. Zo voeren we bijvoorbeeld
mobiliteitsstudies uit of voeren we een gebiedsgericht beleid op vraag van steden en gemeenten.
We treden ook vaak op als bemiddelaar in bovenlokale dossier om een
consensus te vinden met alle betrokkenen.”

Enkele opmerkelijke conclusies:

Afvalverwerking is duur en sluikstorten moet strenger
aangepakt worden. Dit thema werd door de N-VA al meerdere malen aangekaart. Zie recent nog ons voorstel om een
weegschaal voor kleine hoeveelheden te voorzien op de
containerparken.

Het woord is aan u

1

Open ruimtes dienen behouden te blijven. Dit strookt
volledig met het pleidooi van de N-VA om nieuwbouwen te
centraliseren en de landelijke gebieden open te houden.

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen?
Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip.
U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête
in. Want uw mening telt.
Uw ideeën zijn belangrijk. Heist-op-den-Berg is ook van u.
U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Heist-op-den-Berg? Noteer
Ik ben

jaar

Ik ben  man

dan uw contactgegevens.

Contactgegevens (niet verplicht)
 vrouw

Ik woon in deelgemeente:

Naam:

Voornaam:

Tel.:

E-mail:

2

Fietspaden en wegen zijn in een erbarmelijke staat. Om
dat aan te pakken, is het belangrijk dat de N-VA vertegenwoordigd is op alle politieke niveaus. Want daarvoor is
samenwerking met andere gemeentes en hoge overheden
nodig.
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Omgevingsmateries
Helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord



Ik wil meer verbindingen tussen natuurgebieden
Afvalverwerking is te duur













Open ruimtes moeten behouden blijven











Sluikstorten moet streng aangepakt worden



























Schrijf hier uw suggesties rond bovenstaande thema’s neer:
............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................
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Vrije tijd en veiligheid
Helemaal niet akkoord

niet akkoord

geen mening

akkoord

helemaal akkoord

Er moet een sporthal komen ten zuiden van de N10



Veiligheid is belangrijker dan privacy









De bibus is een succes





















De ‘Berg’ moet toeristisch ingezet worden



Er moeten meer zitbanken komen



















Schrijf hier uw suggesties rond bovenstaande thema’s neer:

De stem van deelgemeentes wordt onvoldoende gehoord.
De N-VA streeft er in Heist-op-den-Berg dan ook naar om de
deelgemeentes de stem te geven die ze verdienen.
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Verkeersoverlast Booischot ten prooi
aan politieke spelletjes

Schuldenlast verdriedubbelt komende vier jaar

Begin april sprak de schepen van Mobiliteit van
Hulshout op de regionale televisie zijn verbazing uit over de commotie die er nu al maanden
heerst rond het toenemende (zwaar) verkeer
in Booischot, in en rond de Kleine Steenweg.
Dit omdat er volgens hem in 2014 hierrond
een akkoord werd afgesloten met het Heistse
gemeentebestuur en de schepen van Mobiliteit.
De overeenkomst zou inhouden dat het verkeer,
komende van het industrieterrein, wordt ontsloten langs Booischot en voor een groot stuk langs
de Kleine Steenweg. Tijdens de gemeenteraad
van april vroeg de N-VA-fractie naar deze overeenkomst. De schepen viel uit de lucht. Er werd
absoluut geen overeenkomst afgesloten, was zijn
antwoord. Of hoe de inwoners van Booischot
het slachtoffer zijn van politieke spelletjes.

N-VA-afdelingsvoorzitter Patrick Cottenie: “De schuldenlast
geeft het bedrag weer dat een gemeente uitgeeft, maar eigenlijk
niet heeft. Ze moet er voor lenen. Het huidige bestuur legde een
begroting vast waardoor deze schuldenlast zal verdriedubbelen
tegen 2022. De burger heeft het recht om te weten wat het
gevoerde beleid hem in werkelijkheid zal gaan kosten."

De komende vier jaar zal in Heist de schuldenlast per inwoner verdriedubbelen.

N-VA-gemeenteraadslid Willy Anthonis: “Het huidig bestuur
heeft aangekondigd dat tot 2022 in totaal 33 miljoen euro zal
moeten geleend worden. Als we daar ook nog de schuld van de
Sporthal en het nieuwe zwembad bijtellen komen, we uit op een
schuld van meer dan 90 miljoen in 2022."

Bestuursleden Philip Vanhelmont en Ruben Jacobs.

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

helemaal akkoord

Heist-op-den-Berg is een bruisende gemeente

“Dat betekent meer dan 2 100 euro per inwoner van Heist,
van zuigeling tot eeuweling. De schulden van vandaag zijn de
belastingen van morgen. De belastingverhoging van 2014 ligt de
inwoners nog vers in het geheugen. Wij stellen ons de vraag hoe
dit bestuur in zijn financieel beleid kan blijven volharden zonder
opnieuw de belastingen te gaan verhogen”, aldus nog Willy
Anthonis.
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Willy Anthonis
Gemeenteraadslid

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

Veilig thuis in een welvarend Antwerpen
Wij zijn thuis in Antwerpen. Van de schepen in de haven tot de rust van Kempen. Van de
Zimmertoren aan de Nete tot Sint-Rombouts aan de Dijle. Van de baksteentunnels langs de Rupel
tot de Sinksenfoor in ’t Stad. Antwerpen staat er. Het is goed wonen in Antwerpen. Met de N-VA
blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.

Veilig

Verantwoord

Vlaams

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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