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Weldra laten we de kille en natte winter achter ons. Dan gaan de vogeltjes 
fluiten en geeft het eerste lentezonnetje ons extra energie. Het maakt ons van-
zelf al goedgezind. Wat men van de krantenkoppen helaas niet meteen kan 
zeggen.  Het lijkt soms of alles wat nog niet fout loopt weldra zal fout lopen. 

Op goede spoor zetten
Zo’n negativisme mag echter geen aan-
leiding zijn tot passief afwachten. Aan de 
kant staan en roepen is één ding, maar het 
helpt niks en niemand vooruit. De hand 
aan de ploeg en de voeten in ’t slijk, dat 
is de enige manier om de toekomst van 
onze gemeente, onze streek, Vlaanderen 
of Europa op het juiste spoor te brengen 
en te houden. Al wie zich daarvoor inzet, 
verdient respect en een pluim. Zeker de 
onbaatzuchtige vrijwilligers en alle geën-
gageerde dienstverleners. En ja, ook zelfs 
de zo vaak verguisde ‘politiekers’.

Met hart en ziel
Want weet u, ik ken in Heist en van zeer 
nabij een paar exemplaren zogenaamde 
raspolitici. Ongeacht hun kleur of plui-

mage, en ook al ben ik het met sommigen 
onder hen niet altijd eens, toch wil ik voor 
hen bij de Heistenaar een goed woordje 
doen. Het zijn werkpaarden die met hart 
en ziel, van ’s morgens tot ’s avonds, van 
maandag tot zondag in de waggel zijn 
voor Heist. 

Bijt in de lente op 26 maart
Wil u  kennismaken met enkele van die 
werkpaarden uit onze partij, dan kan dat. 
Kom op 26 maart tussen 9 en 12 uur naar 
het jaarlijks lente ontbijt. Het is lekker en 
betaalbaar. En Kamerlid Valerie Van Peel 
vertelt rond 11 uur over het politieke rei-
len en zeilen voor en achter de schermen.

Jan De Haes, voorzitter

Ontbijt met  
N-VA Heist-op-
den-Berg

Zoals elk jaar organiseert de N-VA 
in Heist-op-den-Berg een gezellig 
ontbijt. Ideaal om eens wat bij 
te praten of uw opmerkingen en 
suggesties aan onze mandataris-
sen over te brengen. En om het 
nog wat aantrekkelijker te maken, 
komt Kamerlid Valerie Van Peel 
ons vertellen over het politieke 
reilen en zeilen in de Wetstraat.

6-12 jaar: € 10 ; +12 jaar: € 15
Te betalen op  
BE16 9796 4518 3074

Inschrijven kan tot 20 maart bij 
katleen.vantyghem@n-va.be 
(0497 88 41 87) of bij een van 
onze bestuursleden.

ZONDAG

26 maart
Van 9 uur tot 12 uur

Zaal ‘De Magneet’
Kapelstraat, Grootlo

Met hart en ziel voor  
Heist-op-den-Berg

Nieuw gezicht in de  
gemeenteraad
Gemeenteraadslid Inge Van Esbroeck volgde  
de liefde en verhuisde naar Duffel. Zo gaat 
dat…  En daarom nam ze ook ontslag als N-VA-
gemeenteraadslid. Marc Van Puymbroeck 
uit Schriek neemt haar plaats in en verlaat 
de OCMW-raad. Evy Van den Broeck blijft 
hierdoor nog wel in de OCMW-raad tot aan het 
einde van de legislatuur. Succes Marc en Evy!

Op 28 december kwam N-VA Heist-op-den-Berg samen voor een gezellige eindejaarsbabbel.
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‘t Beste busje komt zo…
In de pers werd groot alarm geslagen over de toekomstige luchtkwaliteit in onze gemeente door 
het verplaatsen van bepaalde bussen vanuit Antwerpen. De bevolking was hierdoor immers serieus 
verontrust. 

Alles deed uitschijnen dat de luchtkwaliteit in Heist binnenkort dermate zou achteruit gaan dat de volksgezondheid in 
gevaar zou komen.  

Niets is minder waar…
N-VA-gemeenteraadslid Michel Van Dijck vroeg meteen 
de juiste informatie op bij minister en partijgenoot Ben 
Weyts: “Slechts een heel beperkt aantal bussen van De Lijn 
wordt verschoven en dan nog maar voor korte tijd. Want 
nog belangrijker is dat deze bussen al vanaf maart 2017 
versneld kunnen vervangen worden door de allernieuwste 

modellen.. Ook Heist zal immers nog dit jaar met dank 
aan de Vlaamse Regering de allermodernste en properste 
bussen van het land krijgen. De historische achterstand 
die werd opgelopen omdat er vroeger amper nieuwe 
voertuigen werden besteld, zal tegen 2019 hopelijk zo goed 
als weggewerkt zijn.”

Afdelingsvoorzitter Jan De Haes (links vooraan) is voor de N-VA ook fractieleider in de provincieraad. Met deze 
kleurrijke fractie van 27 op een totaal van 72 verkozenen is de N-VA in de provincie de grootste partij. 

Onder impuls van N-VA-minister Liesbeth Homans zullen de provincies vanaf 2018 serieus afgeslankt worden. 
Ook het aantal zitjes zal halveren. Dat betekent meteen ook al een hele besparing, want voor de N-VA is zuinig en 
efficiënt bestuur belangrijker dan zitjes voor politici.

Valentijnsactie
Elk jaar vraagt de N-VA op Valentijn aandacht voor een 
belangrijk item. Dit jaar trokken we naar de scholen. Want 
niets is belangrijker dan veiligheid als het onze kinderen 
betreft. Zowel in Schriek als in Wiekevorst kregen de ouders 
aan de schoolpoort een Valentijnchocolaatje. Zo willen we 
hen bedanken omdat ze de kindjes steeds veilig afzetten. De 
N-VA blijft ernaar streven dat alle kinderen veilig naar school 
kunnen. 

Nieuws uit de provincie
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N-VA ijvert voor behoud 
Brouwershof Schriek
In Schriek werd gevreesd dat een nieuwe eigenaar het his-
torische pand Brouwershof zou slopen. Kersvers N-VA-ge-
meenteraadslid Marc Van Puymbroeck en raadslid Katleen 
Vantyghem sprongen mee in de bres. “Het Brouwershof 
behoort tot de identiteit van de Schriekse dorpskern”, aldus 
Marc. Ondertussen lijkt deze dreiging van de baan, maar we 
blijven het opvolgen.

Averegten weer op en top
Na enkele maanden renovatiewerken heropent het Boshuis in Provinciaal Groendomein De Averegten de 
deuren. De nieuwe uitbaters Hans en Innes zijn vastbesloten om er samen met de provincie Antwerpen een 
topjaar van te maken. 

N-VA-provincieraadslid Jan De Haes ziet de Averegten 
in zijn rol als voornaamste groen recreatiegebied in Heist 
sterk verbeteren: “De provincie plaatst tegen de zomer een 
volledig nieuwe speeltuin. 

En in de lente opent er het nieuwe dienst- en onthaal-
gebouw. Bovendien werd afgelopen winter het Averpad 
heraangelegd en uitgebreid, waardoor het nu ook toeganke-
lijk is voor mensen in een rolstoel. Tot slot wordt er al een 
eerste deel bos aangeplant.”

N-VA: “Werken aan bos- en waterverbinding tussen 
Averegten en Netevallei.”
Om een goeie invulling te krijgen van de schaarse 
woon-, leef- en werkruimte wordt er gewerkt met 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), waarin de 
overheid na veel denkwerk en overleg, vastlegt wat 
er waar en hoe nog zal mogen gebouwd of aangelegd 
worden. 

De gemeente maakt zulke plannen, maar voor grotere gebieden 
komt de provincie (PRUP) of het Vlaams gewest op de proppen 
(GRUP). Voor Heist-op-den-Berg zijn er vandaag twee 
belangrijke uitvoeringplannen in aantocht: het provinciale 
plan over de afbakening van het kleinstedelijk gebied, en het 
gewestelijk plan over de vallei van de grote Nete.

Binnen de N-VA bestudeert de milieuwerkgroep deze plannen: 
“N-VA Heist-op-den-Berg wil onder andere dat deze plannen 
ervoor zullen zorgen dat er gewerkt wordt aan een groen-
blauwe (lees: bos en water) verbinding tussen de Averegten en 
de Netevallei.”

Het Provinciaal Domein De Averegten is momenteel het enige 
voor publiek toegankelijke bos en groendomein van enige 
omvang in Heist-op-den-Berg en heeft een goed gestructureerd 
wandel- en fietspadennetwerk.  

De vallei van de Grote Nete is momenteel niet ontsloten 
voor de zachte recreant, maar er zijn wel mogelijkheden. 
De jaagpaden langs de Grote Nete zijn nu al erg in trek bij 
wandelaars en fietsers. In de Vallei van de Grote Nete is 
recreatie perfect te combineren met veiligheid en natuur. 
Het Sigmaplan verbetert de bestaande paden en schept de 
mogelijkheid om nieuwe recreatieve wegen aan te leggen. 
Deze nieuwe routes kunnen naadloos aansluiten op bestaande 
recreatienetwerken in de regio. 

Met de uitvoering van het Sigmaplan kunnen diverse 
overheden ook knelpunten en ‘missing links’ in het 
fietsknooppuntennetwerk van de Vallei van de Grote Nete 
aanpakken. 

Ook voor de fauna (reptielen, amfibieën, vos, bunzing, reeën, 
enzovoort) is deze verbinding beter.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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