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HEIST-OP-DEN-BERG

Prettige eindejaarsfeesten!
WELKOM IN 2016
We laten 2015 achter ons. Geen gewoon
jaar. De veel besproken taxshift werd
beslist en iedereen maakte zijn rekening, nog meer die van een ander, maar
zelden die van ons aller toekomst. Zo
werkt dat, geen enkele kritiek is dan ook
zuiver objectief.
Maar sinds de zomer staan al die politieke steekspelletjes in de schaduw van
de onbevattelijke humanitaire crisis. De
massale vlucht voor haat en geweld die
alle veilige opvangcapaciteiten te boven
gaat.
Sinds vrijdag 13 november weten we
dat de meedogenloze agressors niet
alleen hun eigen medeburger de duvel
willen aandoen, maar dat ze ook ons
willen treffen in onze vrije en verdraagzame samenleving.

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

Moed en Volharding
Wanneer we mekaar dan het beste
wensen voor 2016 moeten we oprecht
zijn. De wereld zal maar duurzaam
blijven draaien als iedereen opstaat om
verantwoordelijkheid te nemen. Zullen
we mekaar nu dan ‘moed en volharding’
toewensen, een geloof in ieders kracht,
in ieders kunnen en ieders verantwoordelijkheid? Eerder dan ‘geluk en
voorspoed’, want dat betekent alweer
verder afwachten.
Tot slot, beste lezer, samen met de
Heistse Brassband stond de Heistse
fanfare “Moed en Volharding” overigens
aan kop in het voorbije provinciaal
orkesttornooi. Met zoveel Heistse
muzikale troeven mag 2016 eigenlijk
niet anders dan een feestelijk jaar
worden.
Jan De Haes, voorzitter

N-VA vraagt ophaling restplastiek aan huis
Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg gemeenteraadslid Katleen
Vantyghem aan het college om bij
IOK-afval te pleiten voor een ophaling aan huis van de groene zak en
voor de verkoop van deze zakken op
verkooppunten.

“Indien men bijvoorbeeld driemaandelijks één ophaling van de blauwe
zak vervangt door een ophaling van
de groene zak, zou het kostenplaatje
ook al veel interessanter worden”,
aldus nog Katleen Vantyghem.

Een proefproject in Mechelen toont
aan dat 15 % meer gesorteerd werd
bij ophaling aan huis. Daarnaast
krijgt de belastingbetaler hiermee
ook meer waar voor zijn geld. De
groene zak is nu immers behoorlijk
duur en stimuleert niet tot sorteren.
De reactie van IOK-afval op een
tweet van Katleen Vantyghem beweert dat lange tijd geleden er ophaling van restplastiek gebeurde. Klopt,
maar niet in Heist-op-den-Berg!

Katleen Vantyghem focust op goed
afvalbeleid

Meer Bomen
Heist-op-den-Berg heeft een veel te lage bebossingsgraad. Gemeenteraadslid Monique
Thijs: “Er zijn nu allerlei kleine initiatieven.
Maar het wordt hoogtijd om snel en vooral
veel bomen bij te planten. Heist moet een
inhaalbeweging maken”. Namens N-VA Heist
stuurde Monique een vraag aan gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA). Ze vraagt
de provincie om een dossier op te maken
voor het boscompensatiefonds. “Zo kan er snel in en rond het provinciaal domein de
Averegten extra bos gerealiseerd worden.”

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

Met N-VA komt er eindelijk beweging in Heistse fietsmobiliteit

Toerisme
De stille Kempen is een van de
aantrekkelijkste Vlaamse regio’s
voor vakantiegangers. Jammer
genoeg slaagt Heist-op-den-Berg
er met zijn 42 000 inwoners niet
in mee te surfen op die positieve
trend. Het aantal overnachtingen
ging zelfs omlaag, terwijl de
meeste Kempense gemeentes
een stijging kenden.
Jan De Haes zetelt als provincieraadslid in Toerisme Antwerpen
en betreurt de gemiste kansen:
“Onze burgemeester gaat er prat op
dat onder andere het uitgebreid cul-

tureel aanbod onrechtstreeks ook
meer toeristen naar Heist zou lokken. Een voldoende cultuuraanbod
is nodig, maar moet passen in een
totaalvisie op vrije tijd. Hoog tijd
overigens dat de dienst Toerisme
versterking krijgt. Toerisme is immers economie en zorgt voor meer
uitstraling en tewerkstelling. Meer
nog: toerismebeleid rendeert.”

zeer fijn stof. Bij regenweer was
het een vettige brij, bij droog weer
was er een constante stofwolk op
het terrein, zodanig dat de kindjes
van het Riemenhofke niet buiten
konden spelen.

Enkele weken na aanleg bleek
dat de kleine grind waarmee de
rijstroken bedekt zijn door de passerende auto’s vermalen werd tot

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

“Het fietspad langsheen de N10 is helaas een verhaal dat al ruim 30 jaar
aansleept. Dat kon zo echt niet verder,” zegt Jan De Haes, afdelingsvoorzitter van N-VA Heist-op-den-Berg. “Dagelijks moeten te veel omwonenden en vooral kinderen hier een levensgevaarlijk traject volgen.
Het comité ‘veilig fietsen N10’ heeft terecht herhaaldelijk actie gevoerd.
Eindelijk zagen we een minister bereid om de laatste planologische obstakels weg te nemen. Er kan nu snel voortgang gemaakt worden.”

Begin september werden de
problemen erger. De eerste putten
verschenen, amper vier maanden
na de aanleg. Op aandringen van
N-VA Heist-op-den-Berg werden
de putten gedicht. Helaas, amper
vijf dagen later was de situatie
nog erger dan voorheen. Een extra
herstelling was nodig, maar eind
november was het alweer een
maanlandschap.

Bedankt minister Weyts!
andere betrokkenen een degelijke
en blijvende oplossing voor de
problemen op deze parking. Er is
volgens ons iets fundamenteels
mis met de gebruikte materialen.
We zijn benieuwd hoe de situatie
zal zijn binnen enkele maanden als
het gesneeuwd en gevroren heeft”,
aldus gemeenteraadslid Willy
Anthonis.

“De N-VA vraagt samen met de

Groen licht voor fietsostrade Lier-Heist-Aarschot !
De provincie Antwerpen zal nog tijdens deze
legislatuur de fietsostrade Lier-Aarschot
ontwerpen. Volgens N-VA Heist-op-den-Berg
heeft het gemeentebestuur nu geen excuus
meer en moet het snel werk maken van de
doortocht van Heist naar Berlaar.

Voorlopig einde van de fietsbare straat aan Brekelingen

De gemeenten die zelf delen van de fietsostrade
aanleggen, krijgen hiervoor 100 % subsidie. Jan Moons vindt dat het nu snel moet gaan: “Eens het ontwerp door de
provincie gemaakt is, kan Heist-op-den-Berg er aan beginnen. Daarbij moet de doorsteek van Heist richting Berlaar
eerst aan de beurt komen. Met een nieuw pad van amper 700 meter kunnen de schoolkinderen veilig op weg.”

“Voor een wagen geen probleem,
maar voor de vele schoolgaande
jeugd die er dagelijks met de fiets
langskomt een uiterst gevaarlijke
situatie”, aldus gemeenteraadslid
Katleen Vantyghem.
Op bijgaande foto is duidelijk te
zien dat fietsers opzij geleid worden als er een auto of lichte vracht
langskomt. ”We vrezen dan ook
dat hier een groot gevaar dreigt
als fietsers toch over deze strook

Minister Weyts bevestigde dat er nu, na de onteigeningsfase, op korte
termijn tot effectieve realisatie kan worden overgegaan . “We zijn echt
verheugd dat er met dit besluit binnenkort een heel belangrijk stuk van
de Heistse fietspadenpuzzel gelegd kan worden.” besluit Jan De Haes.

De fietsostrade is onderdeel van het geactualiseerde bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Dit BFF focust nog meer dan
voorheen op het veilig, vlot en aangenaam
fietsen over lange afstanden. De opkomst van
de elektrische fiets zorgt ervoor dat grotere
fietsafstanden haalbaar worden. Enquêtes uit
de Provinciale Fietsbarometer tonen aan dat
gebruikers op de fietsostrade gemiddeld 15 km
enkele rit afleggen.

Gevaar voor fietsers op de Oude Liersebaan
Een gelijkaardige situatie doet zich
voor op de Oude Liersebaan. Daar
was het de bedoeling om deze
druk gebruikte sluipweg wat breder te maken zodat wagens vlotter
konden kruisen. Opnieuw, op zich
een goed idee, maar ook hier is er
veel verwondering over de manier
waarop de oplossing uitgevoerd
werd. Men gebruikte namelijk
betonnen zig-zagboorden waarbij
serieuze groeven openbleven.

Vlaams Minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA) gaf groen licht om spoedig het fietspad langsheen de
N10 te realiseren.

Enkele mooie beelden alvast om
ons steentje bij te dragen tot de
promotie van onze gemeente:

Maanlandschap in Heist?

De nieuwe parking achter het
KTA (Koninklijk Technisch
Atheneum) laat te wensen over!

Minister Weyts realiseert doorbraak aanleg fietspad N10!

Ontbijtbuffet
gaan rijden en er vast komen te
zitten of erger: vallen op de weg!

N-VA Heist-op-den-Berg nodigt u uit op haar
jaarlijks ontbijtbuffet.
Zondag 6 maart 2016
Van 9 uur tot 12 uur

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

Zaal ‘De Magneet’
Kapelstraat, Grootlo
6-12 jaar: € 10 ; +12 jaar: € 15
Te betalen op BE16 9796 4518 3074
Inschrijven kan tot 1/3/16 bij
katleen.vantyghem@n-va.be (0497 884187) of bij
een van onze bestuursleden.

