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HEIST-op-dEn-bErg

www.n-va.be/hodb

Lees verder in dit blad:
- Meerjarenplan  Heist is blunderboek
- N-VA nodigt uit voor ontbijtbuffet
-  TIP: hoe bespaar ik op mijn onroerende 

voorheffing

Gespreksavond 
met Johan Van 
Overtveldt, 
N-VA-lijsttrekker 
Europees 
Parlement
“Economische perspectie-
ven  en het N-VA-programma“

Donderdag 20 februari 2014, 20u30  
(ontvangst vanaf 20u)
DE Sporthal, “Marathonzaal 1”
Lostraat 48a, Heist-op-den-Berg 

Kom zeker langs, graag een seintje via katleen.
vantyghem@n-va.be

Oproep
De N-VA wil ‘jong’ blij-
ven.  Nieuwe, originele 
ideeën zijn daarbij wel-
kom. En wie kan dat beter 
dan onze jongeren? Ben 
je jong, actief, inventief en 
wil je meewerken aan een 
betere toekomst? Jong-N-
VA geeft je die kans.  

Geïnteresseerd?  Neem dan contact op met 
Inge Van Esbroeck, 
inge.vanesbroeck@jongnva.be 

De N-VA staat voor de deur
Beste lezer,

Het zal je niet ontgaan 
zijn. De spanning in aan-
loop van de moeder aller 
verkiezingen loopt op. 
Het tromgeroffel klinkt in 
elk interview en op elke 
receptie, de kanonnen 
worden opgepoetst. En er 
werd een gemeenschap-
pelijke vijand gevonden: 
de N-VA.

Maar geef toe: het is eigenlijk wel een beetje een zielig schouwspel aan 
het worden. Die ongeleide zenuwachtigheid van alle politieke tenoren 
geeft blijk van ongecontroleerde angst. Angst om de macht te verlie-
zen, angst om in te boeten aan invloed of postjes. Want de N-VA staat 
voor de deur en de traditionele partijen hebben de pletwals van de 
gemeenteraadsverkiezingen echt nog niet verwerkt. 

En dan blijkt nu bovendien dat de N-VA niet door de bestuurlijke 
mand valt. In de vele gemeenten waar de N-VA begon te besturen 
werd nochtans een budgettaire puinhoop aangetroffen. Niet meteen 
het leukste uitgangspunt om een legislatuur mee te beginnen. En toch 
slagen de N-VA-besturen erin om inkomsten en uitgaven op termijn 
weer in evenwicht te brengen. 

Zo werd bijvoorbeeld met de N-VA in het provinciebestuur van 
Antwerpen serieus bespaard en versterkte de focus op de kerntaken. 
En al klinken beide beleidswoorden ietwat dreigend, toch werd er ook 
slim bestuurd. En wat blijkt: de tevredenheid van de werknemers is 
gestegen. Tot spijt van wie het benijdt.
 
Of een ander voorbeeld, dichter bij huis. Ondanks de goednieuws-
show van het Heistse College van Burgemeester en Schepenen, blijkt 
uit de lezersenquête van het Nieuwsblad dat de scores dalen. Het kan 
verkeren … Het zich wentelen in eigen gelijk, en alle critici bestempe-
len als dommeriken, heeft dus niet gewerkt. 

Daarom, beste lezer, aanschouw het politieke spel, geniet ervan, en 
oordeel vrij en onbevangen.

We hebben uiteindelijk afspraak op 25 mei…

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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Jan De Haes
Voorzitter N-VA Heist-op-den-Berg



Met enige vertraging stelde het college 
op 16 december 2013 een meerjaren-
plan voor. In zo’n meerjarenplan legt 
de meerderheid uit wat ze tijdens de 
komende bestuursperiode wil doen 
met de gemeente. Dan schat ze hoe-
veel geld ze daar nodig voor heeft. En 
tenslotte beslist men vanwaar het geld 
moet komen (vooral van de lezer van 
dit blad).

Gemeenteraadslid Katleen 
Vantyghem: “De N-VA nam het plan 
onder de loep en de analyse is glashel-
der maar snoeihard.“

Belastingverhogingen en 
kiezersbedrog
Zo beloofde Open VLd in de kies-
campagne om de belastingen niet 
te verhogen. Na het invoeren van 
een heleboel pestbelastingen in 2013 
stijgen vanaf 2014 de grondlasten met 
maar liefst 40 %! Voor een modale 
woning betekent dit vlug een belas-
tingverhoging van typisch een 200 à 
300 euro. Schepen Feyaerts schudt elk 
verwijt van zich af: “Wie de verho-
ging van de onroerende voorheffing 
sloganesk bestempelt als kiezersbe-
drog, zoekt spijkers op laag water en 
beseft de ernst van het besturen van 
een gemeentebedrijf niet”. Met deze 
dooddoener bewijst de schepen dat 
hij de Heistenaar echt niet ernstig wil 
nemen.

De inbreng van de sp.a is ook herken-
baar: besparingen zijn uit den boze, 
de belastingen worden verhoogd en 
iedereen die werkt, onderneemt of 
spaart is de pineut.

Geen tering naar de nering, 
maar wel veel show, prestige 
en schulden
Christophe Tack, financieel expert  
voor N-VA Heist, is duidelijk: “In het 
meerjarenplan vinden we geen enkel 
spoor van een concrete besparingsoe-
fening”. Volgens hem lacht het sche-
pencollege de Heistenaar opnieuw 
vierkant uit “in het presentatiemateri-
aal voor de gemeenteraad schrijft de 
burgemeester fier dat de “kaasschaaf-
methode” niet werd gebruikt.  Tja, 
het is inderdaad gemakkelijker om in 
de zakken van de mensen te zitten. 
De enige besparingen die we kunnen 
vinden zijn: de fusie van gemeente 

en OCMW  (in... 2019) , het afschaffen 
van de broodjes in de gemeenteraad 
en een ondoordachte besparing zoals 
het sluiten van de uitleenposten”. 

Schulden straks 2,5 maal hoger
Helaas zullen zelfs die belastingver-
hogingen nog niet volstaan om de 
stijgende uitgaven te betalen. Want 
op het einde van de legislatuur zal 
Heist-op-den-Berg een schuldenlast 
torsen die 2,5 maal hoger is dan nu. 
En ook dat is alweer een halve waar-
heid en dus een hele leugen. Het 
college spreekt immers telkens van 
een schuldenlast van 55 miljoen euro 
maar de toekomstige schulden van 
het AGB worden hierbij nooit vermeld. 
“Het bestuur zwijgt over het prijs-
kaartje van prestige en gaat ervan uit 
dat de burger toch wel zal betalen. Zo 
storten zij de gemeente in een financi-
ele afgrond.”

Zelfs de datum lag al vast. Op 1 
maart 2014 zouden de uitleenposten 
van alle Heistse deelgemeenten on-
herroepelijk hun deuren sluiten. Dat 
was alvast het plan van onze burge-
meester en zijn schepenen.  

Niet dus! Een petitie van meer dan 
5 000 handtekeningen en een stevige 
tussenkomst van de N-VA op de ge-
meenteraad heeft onze burgemeester 
tot inzicht gebracht. Op de gemeente-
raad van 14 januari werd er beslist om 
alle uitleenposten voorlopig open te 
houden.  

Voor de N-VA is het duidelijk: zolang 
er geen volwaardige alternatieven zijn 
hebben alle Heistse deelgemeenten  

recht op een eigen bibliotheek!  “Het 
is niet voor iedereen mogelijk om we-
kelijks naar Heist te gaan om een boek 
te kiezen.  Niet iedereen is nog goed te 
been of heeft een eigen wagen.  En op 
de bus moet je overdag ook niet meer 
rekenen.” aldus gemeenteraadslid 
Joris De Preter. 

N-VA Heist-op-den-Berg zal er dan 
ook op toezien  om waar mogelijk de 
bibliotheek open te houden of anders 
een waardig alternatief te voorzien .  
De burger betaalt genoeg belastingen 
waardoor een minimale dienstverle-
ning mag verwacht worden! En daar 
hoort een vlotte toegang tot biblio-
theekdiensten zeker bij!

hodb@n-va.be www.n-va.be/hodb

Bibliotheken sluiten voorlopig niet!
N-VA steunt massaal protestMeerjarenplan Heist: recht op de afgrond af

Heists bestuur scoort slecht in tevredenheidsenquête

ONTBIJTBUFFET

Gemeenteraadslid Eddy Gorris: “N-VA Heist-op-den-Berg 
is helemaal niet verrast door dit matige tot zelfs slechte 
resultaat. We herkennen al langer het gebrek aan luister-
bereidheid. We zien een eigenwijs bestuur dat van zichzelf 
vindt dat het goed bezig is, en dat alle kritische burgers 
bestempelt als dommeriken.”

Dit bestuur brengt Heist al dansend naar de helle-
poort
Gemeenteraadslid Katleen Vantyghem: “Het is duidelijk 
dat de burger ontgoocheld is. Er werd voor verandering 
gekozen, maar men kreeg meer van hetzelfde. De tevre-
denheid over het bestuur en vooral over de burgemeester 
blijft dalen.”

N-VA Heist-op-den-Berg zal niettemin vanuit de opposi-
tie het college regelmatig wijzen op mogelijk bij te sturen 
beleid.  Het is natuurlijk aan het college zelf om te kiezen: 
ofwel houden ze rekening met onze inbreng, ofwel dansen 
ze voort naar de hellepoort.

N-VA Heist-op-den-Berg
nodigt u uit op het jaarlijks
feestelijk ontbijtbuffet

Zondag 23 maart 2014
9.30 - 12.00

Zaal Withof, Zonderschot

+12 jaar: € 15,00 p.p.
6 tot 12 jaar: € 10,00 p.p.

Inschrijven kan bij: 
hodb@n-va.be of 0497 - 884187
Rek.nr. BE16 9796 4518 3074

TIP:  Hebt u alle verminderingen op de 
onroerende voorheffing?

Het schepencollege van Heist-op-den-
Berg heeft beslist om de belastingen op 
het wonen te verhogen. De onroerende 
voorheffing moet de gemeente 40 % 
meer opbrengen.  

N-VA Heist-op-den-Berg wilt u 
herinneren aan de mogelijke 
verminderingen waarvan u kan 
genieten. 

Vooreerst is er een vermindering van 25 
% op de totale som voor een 
‘bescheiden woning’, dit is een 
woning met Kadastraal Inkomen (KI)  
onder 745,00 euro. 

Ook voor gezins- en kinderlast is er 
een serieuze korting. Deze begint al 
vanaf twee kinderen ten laste. In 2014 
bedragen die verminderingen als volgt:

voor 2 kinderen  =  138,18 euro 
voor 3 kinderen  =  218,78 euro
voor 4 kinderen  =  306,36 euro

Een gehandicapt kind telt voor twee. 
Indien er een volwassen gehandicapte 
bewoner is, is de vermindering ook 
138,18 euro. 

Voor eigenaars worden deze 
verminderingen in principe 
automatisch toegekend, maar kijk uw 
aanslagbiljet toch maar eens na!

Belangrijk voor huurders
Zij kunnen ook genieten van de 
verminderingen voor gezins- en 
kinderlast. Het is de bewoner die de 
begunstigde is. 

Dit moet echter aangevraagd worden - 
éénmalig. De eigenaar betaalt minder 
aan de fiscus. De huurder  wordt 
verwittigd van de vermindering, 
hetgeen hij bv. mag inhouden van zijn 
huurbetaling. 

Aanvraagformulieren kunnen 
afgedrukt worden via
http://belastingen.vlaanderen.be
>> formulieren.

Contacteer eventueel een N-VA-raadslid 
of bel 0497 88 39 20. 

Joris De Preter
N-VA Gemeenteraadslid 


