
Mevrouw, Mijnheer,

Drukke bezigheden als zaakvoerder van vastgoedkantoor De Preter Teurfs & Partners 

maken dat ik bij de verkiezingen van 14 oktober e.k. geen kandidaat meer ben. Ik blijf 

echter te uwer beschikking voor al uw vragen en problemen.

Deze folder is gewijd aan 2 kandidaten die uw stem meer dan waard zijn!

In de eerste plaats Tim Teurfs uit Hallaar die in 2006 samen met mij lijstduwer 

was bij Gemeentebelang. Tim is een jonge bedrijfsleider en trekt als Voka-lid steeds 

de kaart van het bedrijfsleven. Ik heb Tim altijd gerespecteerd als een rechtlijnige, 

burgerlijk-rechtse politicus die opkwam voor lage belastingen, tegen profitariaat, 

voor meer parkeergelegenheid, voor het wekelijks ophalen van gft-afval tijdens de 

zomer enz. Hij staat bij N-VA op de 5de plaats.

Daarnaast is er Katrien Galicia uit Itegem, met roots in Heist-centrum. Zij leidt 

met succes een KMO in het Heists industriepark en is tevens mama van 2 

jonge kinderen. Dat Katrien deze 2 zaken kan combineren, bewijst dat ze van aan-

pakken weet. Zulke mensen heeft onze gemeente nodig! Katrien vecht tegen traag 

werkende overheden en is blij dat binnenkort, dankzij minister Muyters, de gecom-

bineerde bouw- en milieuvergunning ingevoerd wordt. Maar evenzeer is zij, samen 

met vele ouders, bezorgd dat haar kinderen veilig naar school kunnen fietsen. 

Zij staat bij N-VA op de 25ste plaats.

Hierbij doe ik dan ook een warme oproep om op 14 oktober e.k. deze 2 kandidaten 

uw voorkeurstem te geven. U kan dit doen, zonder uw andere vrienden te verge-

ten: geef uw stem kracht door voor zoveel mogelijk kandidaten te stemmen.

Vriendelijke groeten,

Mario DE PRETER 

Gemeenteraadslid

0474 70 11 46

mario@depreterteurfs.be
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De verandering begint in Heist-op-den-Berg

Tim & Katrien,
twee krachtige 
kandidaten die 

kiezen voor 
verandering!

“Tim & Katrien zijn gedreven ondernemers die dagelijks 
geconfronteerd worden met overreglementering, inefficiënties 
allerhande en stijgende belastingen. Maar ze zijn ook papa en 
mama, en willen bouwen aan de toekomst van morgen met 
voldoende werk in eigen streek. 

Ik ben blij dat deze kandidaten deel uitmaken van mijn lijst en 
vraag u hen op 14 oktober e.k. een voorkeurstem te geven.”

Eddy Gorris
Lijsttrekker gemeenteraad

Ondernemen brengt werk en welvaart

Gemeenteraadslid | Lid Raad van Bestuur AGB
61 jaar | Leerkracht LO en Kinesitherapeut
Stationsstraat 84 | Heist-op-den-Berg
eddy.gorris@n-va.be

“Tim Teurfs (5de plaats) verdient uw stem omdat hij opkomt 
voor triviale zaken: tegen geldverkwisting, tegen profitariaat, 

voor meer parkeergelegenheid,… ervoor zorgen dat 
onze dorpen niet meer overstromen bij de minste bui enz.”

“Katrien Galicia (25ste plaats) verdient uw stem omdat ze 
als a-typische politica vecht tegen traag werkende overheden, 

voor meer mogelijkheden voor Heistse KMO’s en voor vlotte 
verbindingen met de E19 en E313. Als mama van 2 jonge 

kinderen wil ze ook veilige en goed onderhouden fietspaden…”

De verandering begint in 
de provincie Antwerpen

Jan De Haes
Lijsttrekker provincieraad

Jan woont in Heist-op-den-Berg (Itegem). 
Hij is gehuwd met Ilse De Schauwer 
en papa van Aline (10).

Omdat ik als ondernemer ook al 6 jaar voorzitter ben van de 
Raad Lokale Economie, ken ik de bezorgdheden van Tim en Katrien 
bijzonder goed. Elk uitstel in het oplossen van deze knelpunten is 
immers een werkloze meer en een pak welvaart minder.

Omdat economie en ruimtelijke ordening voortaan kerntaken worden 
van het provinciebestuur, werd ik lijsttrekker voor de provincieraad. 
Want Heist heeft dringend behoefte aan sterke provinciale steun 
voor meer ondernemerkansen en meer tewerkstelling.

1 GORRIS Eddy

2 VANTyGHEM Katleen 

3 JANs Marc

4 DE HAEs Bert

5 TEuRfS Tim
6 DE PRETER Joris

7 GEysELs Patrick

23 GEERTs Gerda

24 CERULUs Inge

25 GALIcIA Katrien
26 EVRARD Angela

27 VAN DEN BROEK Evy

33 THIELEMANs Frank

34 ANTHONIs Willy

35 MOONs Jan

2
Zo breng je op 14 oktober 

e.k. een geldige stem uit:

• je kleurt het bolletje bovenaan de lijst rood;

• je kleurt het bolletje naast de naam van één 

   of meerdere kandidaten rood.

Geef kracht aan je stem en stem voor zoveel 

mogelijk kandidaten op de N-VA-lijst!



Tim en partner Els De Rijck, afkomstig uit schriek,

hebben samen 2 kinderen, Aurélie (3,5 jaar) en 

Axelle(4 maand). Tim is een echte hardloper. 

Hij is lidvan VOKA en ijvert voor gezonde 

gemeentefinanciën, parkeeroplossingen, 

veiligheid en ruimtelijke ordening. 

34 jaar | Gemeenteraadslid

Bedrijfsleider

Molenstraat 102A | Hallaar

tim@depreterteurfs.be

Katrien is mama van Daan en Noor en houdt van 

sporten. Ze wil een verscheiden woonaanbod en 

betere kansen voor de lokale kmo en industrie. 

Als zaakvoerder weet ze dat transparante finan-

ciën en communicatie belangrijk zijn, en dat 

geldt ook voor de gemeente.

44 jaar | Zelfstandig bedrijfsleidster

Krombeekweg 5 | Itegem

katrien@carre-group.com

Tim & Katrien ondergaan, zoals iedereen, de 
maatregelen van de huidige regering-di Rupo. 
“Men zou dan verwachten dat de gemeente 
tenminste gaat besparen, maar neen …: 
prestigeprojecten allerhande, een 
gemeenteschuld die sinds 2006 is geste-
gen met liefst 55% (!), een exploderend 
OCMW-tekort en een stijgende belas-
tingdruk,“ zegt Tim die al jaren lid is van de 
gemeentelijke commissie van financiën. “Men 
zou elke schepen eens een jaar een bedrijf 
moeten laten leiden,” zegt Katrien.

Tim & Katrien zijn dan ook blij dat N-VA kiest 
voor een andere aanpak: vooraleer met een 
project te starten, moet de impact ervan op 
de gemeentefinanciën op lange termijn eerst 
afgetoetst worden. “Alleen een sterke N-VA 
staat er borg voor dat Heist na 14 oktober 
ook niet de Belgische toer opgaat met een 
coalitie tegen N-VA. Stel u voor: een lokaal 
di Rupo-beleid ?! Bij de gedachte alleen al 
huiver ik,” besluit Katrien.

Tim & Katrien willen de parkeerproblemen 
aanpakken, geen eindeloze discussies die 
op niets uitdraaien. “Nog nooit is er zoveel 
in de gemeenteraad gediscussieerd over 
parkeerplaatsen als de voorbije 6 jaren, nog 
nooit is er zoveel gestudeerd over parkings 
als de voorbije 6 jaren, … maar nog nooit 
is er zo weinig aan gedaan, … buiten het 
uitschrijven van parkeerbonnetjes,” zegt 
Tim. “Inderdaad,” voegt Katrien er aan toe: 
”Soms kosten de oplossingen niets: laat ons 
al eens beginnen met een parkeerkaart 
voor thuisverzorgers.” 

Tim & Katrien zijn blij dat N-VA niet de 
parkeerproblematiek op de lange baan wil 
schuiven, maar daarentegen resoluut kiest 
voor oplossingen en er ook wil in investeren.

Tim & Katrien zijn beiden bedrijfsleider en 
weten hoe traag de overheidsmolen soms 
maalt: “Het blijft markant dat burgers nog 
steeds van het ene gebouw naar het andere 
moeten hollen om de gemeentediensten te 
raadplegen. Waarom kunnen aanvragen voor 
formulieren of informatie niet via internet?” 
vraagt Katrien Galicia zich af. “De integra-
tie van milieu-en bouwvergunning is al 
jaren een verzuchting van vele ondernemers. 
Dankzij minister Muyters (N-VA) gaat binnen-
kort de zgn. omgevingsvergunning geboren 
worden,” zegt Tim. 

Tim & Katrien zijn blij dat N-VA ook kiest voor
meer KMO-ruimte.“Dit is een vraag die
VOKA al jaren stelt,” zegt Tim, zelf VOKA-lid:
“Alleen een sterke N-VA is de garantie dat
die extra-KMO-ruimte er ook komt.” “Verder
moeten ook de verbindingen met E19 en
E313 verbeterd worden,” vult Katrien aan.

“Burgers spreken mij aan over inbraken in hun 
buurt,” zegt Tim: “De gemeente is verantwoor-
delijk voor de veiligheid van zijn burgers. Dit 
kan door meer investeringen in de politie. 
Laat ons al beginnen met buurtinformatie-
netwerken op te zetten en het herwaarderen 
van de wijkagent.” “Klopt,” voegt Katrien er 
aan toe “Maar ik ben ook bezorgd, samen met 
vele bedrijfsleiders, omtrent de veiligheid in de 
industriezone. Ook daar moet meer aandacht 
naartoe gaan!”

Tim & Katrien zijn als papa en mama ook blij 
dat veiligheid voor N-VA meer is dan politiezorg 
alleen, hoe belangrijk ook. “Veiligheid heeft 
ook te maken met veilige oversteekplaatsen, 
veilige fietslussen van en naar de school, 
veilige schoolbuurten enzovoort, “ beamen Tim 
& Katrien.

kiezen voor lage belastingen! kiezen voor een oplossing 
voor het parkeerprobleem!

kiezen voor meer werk 
in eigen streek!

kiezen voor integrale 
veiligheid!

kiezen voor een OcMW dat een 
trampoline is, geen hangmat!

“Grond- en pandendecreet, sociale lasten,
ongebreidelde expansie van sociaal wonen….
Waar gaat dit toe leiden?!” vraag Tim zich
af: “Sinds 2006 is het OCMW-gat dat de
gemeente jaarlijks moet dichtrijden, toegenomen 
met bijna 2 miljoen euro, of een stijging
met 55%... Heist mag niet het asielcentrum
of opvangtehuis van gans België worden!”
“Klopt,” zegt Katrien, “Mensen die het echt
nodig hebben, moeten geholpen worden, zoals
onze gehandicapten en bejaarden, … of mensen 
die zonder werk vallen. Maar het OCMW-vangnet 
moet een trampoline worden, geen hangmat!”

Tim & Katrien zijn blij dat het N-VA sociale
misbruiken wil bestrijden. Daarenboven
moet onze gemeente niet uitblinken op het vlak
van sociale programma’s of de opvang van
asielzoekers.

De verandering begint in Heist-op-den-Berg

Katrien Galicia 25ste plaats

Wil u meer weten over Tim & Katrien 

of waar zij voor staan: surf dan naar 

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

Kiezen voor Tim & Katrien = 

“Di Rupo pleegt een aanslag op mensen die 
werken of sparen! Wij willen zulk beleid niet 
in Heist… Daarom komen wij op voor N-VA!”

Tim Teurfs 5ste plaats


