Inge Cerulus

Er is nog veel werk, leg het op onze plank.
N-VA Heist-op-den-Berg heeft een sterk programma en 35
nog sterkere kandidaten die garant staan voor een getrouwe
uitvoering ervan.

52 jaar
Huisvrouw

24 plaats
ste

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 financiën en communicatie belangrijk zijn,
en dat geldt ook voor de gemeente.

Katrien Galicia

N-VA wil Heist-op-den-Berg op een andere, maar frisse
manier mee gaan besturen. Te lang werd er eerst en eenzijdig
beslist, en pas dan nagedacht over hoe je de genomen
beslissingen kon verkopen aan de Heistenaar.

44 jaar
Zelfstandig bedrijfsleidster

25ste plaats

N-VA Heist-op-den-Berg wil deze bestuurslogica omdraaien:
eerst samen met u en vooral ook creatief nadenken en de
juiste prioriteiten leggen, dan doortastend durven beslissen en
tenslotte zonder dralen ook doen wat besloten werd.

Angela houdt van lopen en wandelen. Ze zingt in de academie en online met The Doctor Who Fan Orchestra. Ze
ziet graag een veiligere Bergstraat, twee bewonerskaarten
voor gezinnen met meer dan één auto en vraagt meer
plaats voor spelende kinderen en hondeneigenaars.

Angela Evrard

26ste plaats

21 jaar
student informaticamanagement en multimedia

Gusta is gehuwd met Albert Van den Broeck, en ze hebben
één zoon, twee dochters en zes kleinkinderen. Gusta houdt
van aquarelleren, boetseren en fietsen en is actief bij Okra
en KVLV. Voor haar hebben senioren ook een stem !

Augusta Peeters

70 jaar
Gepensioneerd verpleegkundige

31ste plaats

Yola werkt hard in de Horeca. Toch maakt ze tijd om
gezellig met vrienden te fietsen en wandelen. Zij ervaart
dat het voor alleenstaanden vaak moeilijk is, maar ze vindt
dat profiteren zonder te willen werken ook niet kan.

Yola De Vries

52 jaar
Horeca

32ste plaats

Frank woont samen met Monique Vertommen. Frank restaureert oldtimers en is lesgever cursuscentrum, bestuurslid Moed & Volharding, biljarter bij BC Woondecor en
vrijwilliger bij de Kringwinkel. Veiligheid is een basisrecht
en een voorwaarde tot welzijn.

Frank Thielemans

33ste plaats

66 jaar
gepensioneerd leraar

Met Maria Vervoort heeft Willy 4 kinderen, die zorgden
voor 6 kleinkinderen. Willy zetelt in N-VA Arr. Mechelen
en al 20 jaar in OCMW. Zijn interesses gaan naar sociaal
beleid, huisvesting, gezinnen, 60-plussers en financiën,
want “OUD is nog niet OUT!”

Willy Anthonis

34ste plaats

64 jaar
gepensioneerd bankbediende

Jan is gehuwd met Anja Mertens en papa van Jill (12) en
Tahnee (7). Hij brak door als doelman maar gebruikt zijn
talenten nu als eventmanager en commercieel manager bij
KSK Heist.

Jan Moons 35

ste

plaats - Lijstduwer

Eddy Gorris

Lijsttrekker gemeenteraad

42 jaar
Eventmanager, commercieel manager KSK Heist.

De verandering begint in Heist-op-den-Berg

2

LIJSTNUMMER
Verkiezingsdrukwerk - v.u.: Eddy Gorris | Stationsstraat 84 | 2220 Heist-op-den-Berg

Inge was lerares en werd moeder van vijf: Stephanie,
Cathrin, Sergei, Georg en Igor Van Coillie. Ze houdt van
wandelen, literatuur, reizen, aerobics, maar wil ook steeds
de actualiteit volgen. Voor haar moet iedereen veilig op
straat kunnen komen.
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Een provinciale hefboom voor veiligere mobiliteit
en modernere recreatie-infrastructuur.
Voor gans Heist, maar zeker ook voor het centrum blijft er nog veel
werk op de plank. Het zal echt van pas komen dat we het Heists
beleid kunnen laten versterken door de keuzes die de provincie maakt.
Daarom is een goede vertegenwoordiging van Heist in het bestuur
van die provincie echt wel belangrijk. Daarom heb ik me kandidaat
gesteld en vraag ik alle Heistenaars om hun steun en stem.

Jan De Haes

De kracht van
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CENTRUM

Lijsttrekker provincieraad
Jan groeide op in Heist-Station en woont nu in
Itegem. Hij is gehuwd met Ilse De Schauwer
en papa van Aline (10).

De verandering begint in
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GORRIS Eddy

2

Vantyghem Katleen

3

Jans Marc

4

De Haes Bert

5

Teurfs Tim

6

De Preter Joris

7

Geysels Patrick

8

Thijs Monique

9

Reypens Charlotte
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10

Van Esbroeck Inge

11

Van Tricht Renée

12

Van Puymbroeck Marc

13

Clé Inge

14

Cottenie Patrick

15

Van Dyck Michel

16

TacK Christophe

17

Jacobs Ruben

18

Van Echelpoel Bart

19

Goormans Glenn

20

Gysemans Gonda

21

De Coster Johan

22

Ver Elst Anke

N-VA Heist-op-den-Berg zal tijd en geld in de juiste
volgorde toewijzen aan projecten en plannen.

23

Geerts Gerda

24

1ste > METEEN DOEN: haalbare en betaalbare

Cerulus Inge

veranderingen met resultaat op korte termijn.

25

Galicia Katrien

2de > STRAKS ZEKER DOEN: duurzame veranderingen

26

Evrard Angela

27

Van Den Broek Evy

die noodzakelijk zijn maar meer planning vereisen en
die ook financieel van een grotere orde zijn.

28

Jacobs Jeannine

29

Wauters Maria

30

Weckhuysen Maria

31

Peeters-Aerts Augusta

32

De Vries Yola

33

Thielemans Frank

34

Anthonis Willy

35

Moons Jan
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Met zuinige creativiteit
Zonder show of prestige zal N-VA Heist-op-den-Berg
voorrang geven aan onderhoud en herstellingen, en
aan investeringen in veiligheid, gezondheid en welvaart. Goed financieel beheer is de beste garantie
voor u en uw kinderen, en ook voor al wie echt nood
aan en recht heeft op zorg en ondersteuning.

de juiste prioriteiten kiezen

Marc Jans

Eddy Gorris
lijsttrekker

Berg

Veilig eenrichtingsverkeer invoeren
◆ Bussen laten rijden op routes maandagmarkt.
◆ Eenrichtingsverkeer invoeren met meer ruimte
voor fietsers.
◆ De straat herstellen, de vernauwingen weg doen en
extra signalisatie van de parkeertijd aanbrengen.
◆ Opzetten van een systeem van parking-poolen:
gereserveerde parkingplaatsen op privégrond of
privéopritten.
Aantrekkingskracht verhogen
◆ Reglementen aanpassen en stimuleren om boven
winkels meer en comfortabele woongelegenheden
te maken voor singles, senioren,...
bvb. extra bouwlaag en lift stimuleren.
◆ Projectondersteuning geven voor het maken
van gaanderijen die doorsteken naar parkings
en winkels ten noorden van de Bergstraat.

Toegankelijker maken en toeristisch versterken
◆ Alle op- en afritten voorzien van minder gladde
voetgangers- en fietserstroken.
◆ Een bergliftje of roltrapsysteem voorzien.

Oude Liersebaan

N10 Lier - Aarschot

Fietspad richting Heikant doortrekken
◆ Doortrekken fietspad en aansluiten op de fietssnelwegen
langs de spoorweg, die er nu zeker moeten komen.

Fietsveiligheid verhogen en doorgang verbeteren
◆ Ook fietstunneltjes voorzien aan Lerrekensstraat,
Werft en in de buurt van de rotonde.

4de > De dingen die veel moeite en geld gaan kosten,
maar waarop niemand zit te wachten doen we niet!

Mechelsesteenweg

61 jaar
Leerkracht Lichamelijke Opvoeding

56 jaar
Huisarts

3de plaats

Tim en partner Els De Rijck, afkomstig uit Schriek, hebben
samen 2 kinderen, Aurélie (3,5) en Axelle (4maand). Hij is
een echte hardloper. Hij is lid van VOKA en ijvert voor parkeeroplossingen, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Bergstraat

Station en omgeving

1ste plaats - Lijsttrekker

Marc is gehuwd met Marleen Snellings en vader van
Adriaan en Reiner. Hij is gemeenteraadslid sinds 2000
en lid van de partijraad van N-VA. Zijn credo: “niets is
onmogelijk”.

Wij rekenen op u,

Veiliger en vlottere doorstroom maken
◆ Er komt telkens een voorsorteerstrook bij de linkse
afslag aan Kasteelstraat, H.-Hartstraat en Heistse
Steenweg, met vluchtstroken voor overstekers.
Winkels, scholen en industrie toegankelijker maken
◆ Aangename en veilig toegankelijke “zoenzone”
maken op locatie Fabiola.
◆ Rotonde uitbreiden richting industrie.
◆ Alternatieve routes voor fietsers over trage binnenwegen.

voorbereiding en waarvoor een financiering moet uitgewerkt worden, die de belastingbetaler niet mag treffen.

Eddy Gorris

Maar politiek krijgt natuurlijk ook vorm in de
Wetstraat. En daar knelt vandaag het schoentje.
Want in de Wetstraat zal pas echt naar u worden
geluisterd als u ook in Heist-op-den-Berg
massaal op N-VA stemt.

Scheiden van de functies en de toestroom
◆ Verlengen van de perrontunnel tot de overkant
zodat ook de gevaarlijke trap in de huidige
fietstunnel overbodig wordt.
◆ Verderop een extra perrontunnel maken met
een trap naar de parking achter het busdepot.
◆ Privé-eigenaars aansporen om gereserveerde
parkings ter beschikking te stellen tegen
vergoeding.
◆ Voorbereiden publiek private samenwerking om
op spoorparking meerdere lagen parking te
maken met bovenop kantoorgebouwen.
Stationsstraat verbeteren
◆ Voorrangsborden zetten aan de vernauwingen.
◆ Aan de drukke winkeltoegangen vrije zones afbakenen zodat de fietsers er beter worden gezien.
◆ Parkingplaatsen aftekenen zorgt voor meer plaats.

3de > ALS HET KAN: veranderingen met veel

Als gebogen en getogen inwoner van Heist-op-den-Berg
gaat Eddy zich fulltime inzetten voor en met alle Heistenaren.
Zijn ervaring en motivatie, en het prachtig team kandidaten
zullen onze gemeente nog aangenamer maken om in te
wonen.

De lokale verkiezingen van 14 oktober zijn belangrijke verkiezingen voor
de toekomst van alle straten, wijken en buurten van Heist-op-den-Berg.
Het is immers hier dat de fundamenten worden gelegd voor een
sterk sociaal weefsel.

Lostraat
Doorgang rond Heist afwerken
◆ Eindelijk de Oostelijke rondweg afwerken.
◆ Rotonde aan het zwembad vergroten.
Toegang sportcentrum vlotter en veiliger maken
◆ Aangepaste oversteekplaatsen maken en voorzien
van puntverlichting en snelheidsbeperking.
◆ Vrij liggende fietsroutes naar sportcentrum
uitwerken.
◆ Aparte toegang voorzien, met centrale parking en
vertrekpunten van de sport- en recreatieroutes.
Infrastructuur uitbouwen
◆ Zwembad bouwen met bovenlokale samenwerking.
◆ Finse pistes, pétanquebanen, ...
◆ Vertrekpunten maken van routes: wandelen,
fietsen, mountainbike, ruiterpaden…
◆ Oud zwembad recycleren bvb tot fuifzaal.

Gemeentelijke diensten
Voorbereiden voor de toekomst
◆ Uitbreiding van de academie nu zo aanpakken dat
alle moeilijkheden open blijven in kader van een
nieuw decreet.
◆ Centraliseren van administratie met een op maat
van de “klant” gesneden dienstverlening.
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34 jaar
Bedrijfsleider

5de plaats

Monique is OCMW raadslid. Ze is gehuwd met Paul en
mama van Mira (16). Zij houdt van natuurwandelingen,
fietsen en gezelligheid. Ze wil een kindvriendelijke, veilige,
sportieve en mooie gemeente. Maar ze wil ook senioren en
kansarmen betere kansen geven.

Monique Thijs

52 jaar
Bediende

8ste plaats

Charlotte houdt van hard werken en veel plezier! Als Jong
N-VA voorzitter zoekt ze kansen voor ondernemers, en
vindt ze dat heerlijk wonen een eerlijke prijs moet hebben.

Charlotte Reypens

9de plaats

24 jaar
Zelfstandig ondernemer

Inge is studente KMO-management en is heel actief in het
bestuur van Jong N-VA Heist-op-den-Berg. Volgens haar is
een (verkeers) veilige buurt ook een vrolijke buurt en moet
iedereen een goede opleiding krijgen.

Inge Van Esbroeck

10de plaats

20 jaar
Studente

Samen met Luc geniet ze van fietsen en wandelen en
koestert ze hun 4 kinderen en kleinzoon Lowie. Al meer
dan 25 jaar zet ze zich belangeloos in voor orgaandonatie
(HEIST-DONEERT). Ze wil dit thema overal op de politieke
agenda plaatsen.

Renée Van Tricht

www.n-va.be/heist-op-den-
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Tim Teurfs

11de plaats

53 jaar
Freelance Management Assistant

Bart houdt van sport en is een whiskyliefhebber. Hij supportert voor Mendo en KSK Heist, waar hij ook logistiek verantwoordelijke is en er zorgt voor CLUB 50 en VIP. Hij vindt dat
het tijd is voor politiek in belang van iedere Heistenaar, en
niet uit eigenbelang.

Bart Van Echelpoel 18

de

plaats

43 jaar
Regional Coordinator Group Consultant
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