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De verandering begint in Heist-op-den-Berg

Zorgen voor ALLE burgers van Heist-op-den-Berg,
zowel de sterksten als de zwaksten, op een correcte en eerlijke manier.
Marc, Renée en Ruben kennen de sterke en zwakke punten van ons 
zorgsysteem. Zij willen de zorg voor elkaar ook in de toekomst veilig 
stellen, op een betaalbare manier. 

Met N-VA hebben wij dit alles in een evenwichtig sociaal beleid 
gegoten. Iedereen weet dat er heel wat kan veranderen en 
verbeteren aan ons zorgsysteem.

Nu krijgt u de kans om te kiezen voor deze verandering.

HEIST DONEERT is ons lokaal initiatief dat uitbreiding vond in 
Hulshout, Nijlen en Keerbergen. Tal van andere gemeenten zullen 
nog volgen. N-VA Heist legt hiermee de bouwsteen van een sociale 
fundering voor onze provincie. Een bewijs dat N-VA een hart heeft 
voor onze ganse gemeenschap!

Meer weten?
www.n-va.be/heist-op-den-berg
marc.jans@n-va.be
renee.van.tricht@n-va.be
ruben.jacobs@n-va.be
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Ik ben gemeenteraadslid sinds 2000 en lid van de 

partijraad N-VA. Beroepsmatig verleen ik zorg als 

huisarts sinds 1981, samen met mijn echtgenote 

Marleen Snellings. Wij hebben twee zonen, Adriaan 

en Reiner.

Ik ben geboren in Heist en woonde in mijn kinder-

tijd op ‘t Goor, nadien in het Antwerpse. In 2010 

ben ik teruggekeerd naar mijn roots en woon ik  

met Luc in Heist Centrum. Samen hebben we vier 

kinderen en één flinke kleinzoon. Ik werk als free-

lance Management Assistant.

Sinds 2007 woon ik met mijn vrouw Karin in Booischot, 

samen met onze 3 kinderen: Lucas, Floor en Roos. 

Mijn interesse in de politiek en de maatschappij kreeg ik 

mee vanuit de jeugdbeweging. Ik was groepsleider 

van de Chiro in Rillaar en ben nu nog voorzitter van de 

oud-leiding. 

In 2006 werd ik plots zelf patiënt met een levensbedreigen-

de ziekte en was ik aangewezen op zorg krijgen. Vandaag 

ben ik genezen. Ik ken zorg dus in de twee richtingen: 

geven, én krijgen. De hele periode ben ik politiek actief 

gebleven in N-VA en de gemeenteraad. Nu ben ik kandidaat 

voor een uitvoerend mandaat. Ik zou graag mijn ervaring 

gebruiken bij het besturen van onze gemeente.

Zorg omtrent gezondheid is mijn motivatie om mij in te 

zetten op politiek vlak, zowel lokaal als nationaal. N-VA is 

mijn bewuste keuze. Vooral de problematiek rond orgaan-

donatie en transplantatie is en blijft een grote zorg. Dat 

weet ik uit ervaring. Daarom zet ik mij al meer dan 25 jaar 

in om mensen hiervan bewust te maken. De wachtlijst voor 

een donororgaan is véél te lang. “Heist Doneert” is mijn 

troetelkind.

Organiseren, samenwerken en zorgen voor elkaar deed ik 

dus jarenlang. Als orthopedisch chirurg in Lier sta ik dagelijks in 

voor de zorg van mijn patiënten.

Vaak komen mensen in de problemen na een val en is terugkeren naar 

huis zonder hulp moeilijk. Hier kan heel wat veranderen en verbeteren. 

Ik ben ervan overtuigd dat N-VA deze verandering kan brengen.

Marc Jans

Renée Van Tricht

Ruben Jacobs

3de plaats

11de plaats

17de plaats

zorg
     in goede
      handen

uw

De verandering begint in Heist-op-den-Berg



integreren taal
gastvrijgoede buur

Orgaandonatie
Heist Doneert

Wachtlijst? 

bereikbaar 
toegankelijk

vrijwilliger
zitbanken

Integratiebuddy 

netwerk

zorgcoördinatie
sociaal huis

mantelzorg Eerlijke solidariteit
mensen helpen

geven en krijgen
respect

transparant

betaalbaar
Efficiënt

Meer weten, surf naar

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

meer weten? 
http://www.reneevantricht.be of 

http://www.facebook.com/renee.vantricht

Geregistreerd als donor

Mensen die verzet aantekenden als orgaandonor

december 2010 april 2012
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De Heistse cijfers van registraties voor toestem-
ming en verzet bij orgaandonaties waren bijzonder 
negatief. Daarom hebben wij met HEIST DONEERT 
een informatiecampagne opgestart begin 2011. 
Met onze informatiefolder bereikten wij heel wat 
inwoners en nu zijn wij fier op het behaalde 
resultaat: onze campagne heeft effect!

Wat betekent dit concreet voor Groot Heist ?

Ook in Heist zijn er een 100-tal patiënten die drie 
maal per week naar de nierdialyse moeten. Velen 
wachten twee tot drie jaar op een nieuwe nier.  
Door meer mensen te motiveren om orgaandonor 
te worden krijgen zij hopelijk tijdig een donornier...  
Daarom onze zorg voor deze patiënten die dringend 
een levensreddend orgaan nodig hebben. 

En wij doen voort, 
want orgaandonatie 

heeft positieve 
aandacht nodig! 

Zorg voor jong en oud, voor mensen in 
nood of mensen met een handicap is 

een belangrijke taak in onze gemeente. 

N-VA heeft een klare visie op een zorgzaam 
beleid. Renée, Ruben en Marc vullen 

dit in vanuit hun eigen ervaring.

Wij gaan voor een sociaal beleid voor iedereen 

die het echt nodig heeft. Alleen zo blijft dit 

systeem betaalbaar. Wij willen spaarzaam, 

efficiënt en transparant met uw belastinggeld 

omspringen. Iedereen heeft recht op hulp, maar 

er zijn ook plichten aan verbonden. Eerlijke 

solidariteit wil zeggen dat mensen die hulp 

nodig hebben deze ook krijgen zolang als nodig. 

Daarna gaan ze terug bijdragen. Krijgen maar 

ook (terug) geven: rechten maar ook plichten.
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Het budget van het OCMW is de laatste jaren fors 
gestegen. Het OCMW moet zorgzaam omspringen met 
de beschikbare middelen en haar échte taken uitvoeren.

Tip!  Samenvoegen van diensten, bv. de technische 
dienst van OCMW en gemeente: het gras wordt 
aan de voorkant gemaaid door de gemeente en 
aan de achterkant door het OCMW. Door 
efficiëntere coördinatie en samenvoeging 
komen middelen vrij voor andere doeleinden. 

 N-VA wil thuiszorg op maat N-VA wil een efficiënt 
 en transparant OCMW

N-VA is een sociale partij die 
gaat voor eerlijke solidariteit

 N-VA gaat voor toegankelijkheid

 N-VA wil een goede integratie

 N-VA wil bereikbare zorgcentra

 N-VA wil bejaardenzorg op maat 

Toegankelijkheid van het gemeentehuis en het 
OCMW kan beter. Maar ook stoepen en over-
steekplaatsen moeten voor rolstoelgebruikers 
en minder mobiele mensen aangepast worden. 
Vaak denkt men er niet aan bij de planning of 
de uitvoering.

Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen 
huis blijven. Wij moeten daarbij helpen. 
Mantelzorg moet ondersteund worden met 
raad en daad: het netwerk rond de bejaarde of 
zieke stimuleren en ondersteunen. Kan overleg 
en samenwerking georganiseerd worden?  
Zorgcoördinatie kan dat!

Alle inwijkelingen moeten zich zo snel mogelijk 
kunnen integreren in Heist-op-den-Berg. 
Wij stellen voor om aan elke inwijkeling een 
“integratiebuddy” te koppelen. Dit is een 
vrijwilliger die de inwijkeling helpt met inte-
gratie in de buurt, in scholen en verenigingen, 
met taal en samenleving. Zo voelt iedereen zich 
welkom en creëren we een vriendschapsband 
tussen buren. Elke Heistenaar moet zich kunnen 
opgeven als vrijwilliger voor dit systeem.

De bejaardenpopulatie zal niet alleen in aantal 
maar ook in diversiteit toenemen. Daarom zul-
len verschillende woonvormen en verzorgings-
niveaus zich moeten ontwikkelen. Het OCMW 
en de gemeentelijke ruimtelijke ordening moet 
hierop inspelen. In alle deelgemeenten moeten 
verschillende woonvormen komen: kangoeroe 
wonen, serviceflats en samenwonen met 
gemeenschappelijke voorzieningen.  

Beter een goede buur dan een verre vriend. 
Dit spreekwoord zegt het helemaal. Goede 
contacten met de buren geven een gelukkige 
en samenhangende gemeenschap. Zo kunnen 
buren elkaar helpen en samen de buurt in het 
oog houden. Concreet willen we buurtfeesten 
vanuit de gemeente steunen. 

Vele ouderen worden verzorgd in een verzor-
gingscentrum, terwijl hun partner nog thuis 
woont. Deze partner moet het zorgcentrum 
veilig met de auto, bus, fiets of te voet kunnen 
bereiken. Het openbaar vervoer moet op maat 
georganiseerd worden. Concreet stellen we voor 
om een veilige fiets- en wandelroute uit te wer-
ken, met onderweg banken om te rusten. 

Tip!  Maria woont aan de Vijfstraten. Haar 
man verblijft in Ten Kerselaere. Maria durft 
niet te fietsen en rijdt niet meer met de 
wagen. Bij mooi weer gaat ze graag te voet 
om Louis te bezoeken. Maar nergens kan ze 
onderweg even verpozen op een bankje.

 N-VA wil buurtsamenhang 
 versterken

Iedereen moet geholpen worden. In het sociaal 
huis kan men terecht voor raad en doorverwijzing. 
Er bestaat voldoende hulpverlening, maar dikwijls 
vindt men de weg niet. Wij willen netwerken 
uitbouwen om individuele mensen toekomstgericht 
te helpen. Zorgcoördinatie brengt expertise in:  
◆	gezondheidspromotie en ziektepreventie
◆	ondersteuning van een gezins- en 
 gezondheidsraad
◆	organisatie van voedselbedeling aan de vierde 

wereld
◆	uitbouwen van organisaties voor welzijn in de 

gemeente en in de derde wereld
◆	een beleid ten aanzien van personen met een 

handicap. 

 N-VA wil een OCMW-hulp op maat  N-VA wil een sociaal huis 
 voor iedereen 

mensen met jaren zorgervaring

Renée met zoon Kurt die al 27 jaar gezond door 
het leven stapt dankzij een geschonken lever.

We zijn er om mensen te helpen en niet om 
structuren in stand te houden. Het is beter iemand 
een brood te leren bakken dan hem alleen maar een 
brood te geven. Je kan iemand helpen door hem 
iets te geven, als je hem tegelijk leert meer voor 
zichzelf te zorgen. Daarmee verhoog je niet alleen 
zijn zelfredzaamheid maar ook zijn zelfrespect.

Tip!  Sommige mensen met een beperking 
hebben nood aan hulp in het huishouden of bij 
het boodschappen doen. Je kan daar ook een 
leerproces aan toevoegen zodat de persoon het 
meer en meer zelf kan: Jozef heeft nood aan 
hulp bij het poetsen en het bereiden van zijn 
maaltijd. Dat is al jaren zo. Een helpster die 
Jozef leert om een aantal zaken zelf te doen 
verhoogt zijn zelfbeeld, en doet hem meer 
respect opbrengen voor zijn helpers maar 
vooral ook voor zichzelf.


