
◆ Breed verspreide en goed onderhouden infrastructuur!  
◆ Centrale sportcampus aan de Lostraat! 
◆ Steun voor alle sportclubs! 
◆ Samen winnaar! 

visie op sport en recreatie
Heist in beweging
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De teamleden van de sportraad van 2000 tot 2006 
destijds onder leiding van voorzitter Eddy Gorris, nu 
lijsttrekker voor N-VA, lagen aan de oorsprong van 
de steeds luidere roep voor een aangepast sporthal 
in Heist-Centrum. Na goedkeuring door de gemeen-
teraad is met samenwerking en geld van het kabinet 
van minister Muyters (N-VA) de bouw eindelijk 
werkelijkheid geworden. 

Ook in de toekomst blijven de provinciale 
initiatieven een belangrijke hefboom tot meer 
sporten. De fietssnelweg naast de spoorweg is 
zulk provinciaal project dat eindelijk gerealiseerd 
zal worden.    Jan De Haes

De sporthal heeft ook 
een N-VA geschiedenis. 

De verandering begint in Heist-op-den-Berg

Jan De Haes
Lijsttrekker provincieraad

Eddy Gorris
Lijsttrekker gemeenteraad

v.l.n.r: Jan Moons, Bart Van Echelpoel, Marc Jans, Eddy Gorris

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



De verandering begint in Heist-op-den-Berg

Met de clubs met een nationale uitstraling komt er een 
aparte overeenkomst. Zij werken mee aan de 
promotie van Heist als beweegvriendelijke gemeente. 

◆  Goede afspraken met, en meer samenwerking 
 tussen de clubs is een meerwaarde voor de sport   
 en voor Heist-op-den-Berg.      Jan Moons

De site aan de Lostraat ligt centraal in de gemeente en heeft veel 
mogelijkheden. Elk nieuw project naast de sporthal en de voetbal-
accommodatie, moet passen in een allesomvattende lange termijn visie: 
een nieuw zwembad, een Finse piste, (overdekte) pétanquebanen. 

◆  Met een ruime centrale parking wordt ze ook het vertrekpunt van wandelpaden, 
en routes voor fietsers, mountainbikers of ruiters. De site moet vanuit heel 
Heist vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met de fiets.  Marc Jans

◆  Veilige toegang toe de sportcampus.  Anke Ver Elst

◆  Oud zwembad wordt fuifzaal.  Inge Van Esbroeck  

◆  Meer spreiding van sportaccommodatie is nodig, 
 daarbij kan ook meer samenwerking met scholen.  Bart Van Echelpoel

◆  Een dolomiet pad op één Netedijk voor fietsers en wandelaars.  Evy Van Den Broek

◆  Ten zuiden N10 is er nood aan sportaccomodatie.  Marc Van Puymbroeck

◆  Een tof mountainbike parcours aanleggen.  Glenn Goormans

◆  Overal de bewegingtoets doen: meer gebruiksvriendelijke 
 en veiligere dorpskernen.  Charlotte Reypens

◆  Bewegen door Heist langs groene plekken.  Angela Evrard

◆  Logistieke steun aan alle clubs komt er na 
 een afspraak met rechten en plichten.  
 De belangrijkste voorwaarde is een goede 
 jeugdwerking en aan aanbod naar de 
 Heistse bevolking.         Eddy Gorris

Het cement: de clubs en hun leden 
houden Heist in beweging

De fundamenten: 
overal  moet er voldoende 
en goed onderhouden  
infrastructuur zijn

De vlaggendragers: de winnaars 
inspireren tot meer sportdeelname

Het platform: een centrale sport-
campus aan de Lostraat wordt 
de draaischijf en het netwerk 
van sport en beweging

v.l.n.r: Glenn Goormans, Charlotte Reypens, Evy Van Den Broeck, Angela Evrard, Inge Van Esbroek, Anke Ver Elst, Marc Van Puymbroeck


