
Heist-op-den-Berg

Iedereen weet dat Molenzonen op zoek is 
naar een nieuwe locatie voor haar velden. Na 
onderzoek door de gemeente en de sportraad 
blijkt dat ook nog andere sportclubs geen 
eigenaar zijn van hun terrein. Ze dreigen dus 
ooit met hetzelfde probleem te worden ge-
confronteerd. Het onderzoek leert verder dat 
een te krappe ruimte om te sporten de goede 
werking van sommige clubs in de weg staat 
en dat er in onze gemeente nog ongebruikte 
en onderbenutte sportterreinen zijn. Fijn 
om weten is dat er sportclubs uitkijken naar 
terreinen in Heist om nieuwe activiteiten te 
beginnen.

Via een masterplan openluchtsporten (MOS) 
wil de gemeente duidelijkheid en zekerheid 
bieden aan alle sportverenigingen. Veeleer 
dan nu alleen een oplossing te zoeken voor 
één club in nood en dan af te wachten tot 

een andere 
club met pro-
blemen wordt 
geconfron-
teerd
 
Met dit MOS wil CD&V komen tot een stevig 
toekomstplan voor alle openluchtsporten én 
de beschikbare recreatieterreinen in de ge-
meente op een duurzame manier gebruiken. 
Door een polyvalent gebruik van beschikbare 
terreinen zal aan bestaande en nieuwe sport-
behoeften worden voldaan.

Het masterplan openluchtsporten zal de 
oplossing brengen voor Molenzonen. De club 
waarvoor de nood overduidelijk het hoogst 
is. Tegelijkertijd zullen we met het master-
plan toekomstige problemen voorkomen en 
nieuwe mogelijkheden creëren.

Masterplan openluchtsporten
= een toekomstvisie voor de Heistse buitensporten.

het echte 

nieuws 

lees  je 

hier...

Wim Van den Bruel en Dorien Ooms geloven in het master-
plan openluchtsporten. Want het zal een oplossing brengen 

voor Molenzonen, toekomstige problemen voor andere clubs 
voorkomen en nieuwe sportmogelijkheden creëren.



Heist-op-den-Berg telt heel wat mooie plekjes. Denk maar aan de Averegten en 
het Bergbos, onze Heistse berg, het heemerf ter hoogte van de Kaasstrooimolen, 
Klein Scherpenheuvel of het natuurlandschap langsheen de Nete die door onze ge-
meente kronkelt. De uitkijktoren op de berg, van waar je het Atomium in Brussel, 
de Sint-Romboutstoren in Mechelen en de haven van Antwerpen kan zien, biedt dan 
weer een uniek uitzicht over de groene omgeving. Eén voor één unieke plaatsen. 
Allemaal leuk om te bezoeken, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers 
aan onze gemeente.
Wat zeker nog ontbreekt in dat lijstje is de wekelijkse zondagmarkt. Deze markt, 
veel beter gekend als de rommelmarkt of de “voddemet”,  heeft uitstraling tot ver 

Toeristisch Heist-op-den-Berg

Carl Verelst en Bernadette De Cat werken aan 
een toeristisch beleidsplan voor onze gemeente.

Wist je…

… dat het vredegerecht in 
Heist-op-den-Berg blijft?

Minister Koen Geens heeft recent zijn plan voor de 
reorganisatie van de vredegerechten bekend gemaakt. 
Daaruit blijkt dat het vredegerecht in Heist-op-den-Berg 
behouden zal blijven. Het pleidooi van de gemeente bij 
minister Geens om het vredegerecht zeker niet te ver-
huizen, heeft dus een positief resultaat tot gevolg. Op 
die manier blijft een belangrijke dienstverlening voor 
de inwoners aanwezig in onze gemeente.

Luc Vleugels en Eric Verbist op bezoek 
bij minister Geens.



buiten onze gemeente. We zijn ook fier op de vele leuke horecazaken, de winkels en 
al de evenementen die in elke deelgemeente doorgaan.

Ze bepalen allemaal mee de uitstraling en de eigenheid van onze gemeente. Op 
die manier zijn het potentiële toeristische troeven. Onder impuls van CD&V is de 
gemeente dan ook gestart met het allereerste toeristische beleidsplan ooit in onze 
gemeente. Meer info hierover volgt later nog.

Oh ja, bezoek zeker eens het toeristisch infokantoor in de Postweg. Je kan er leuke 
ideeën opdoen om toerist te zijn in eigen gemeente.

Toeristisch Heist-op-den-Berg

Carl Verelst en Bernadette De Cat werken aan 
een toeristisch beleidsplan voor onze gemeente.

Wist je…

… dat er nieuwe propere bussen door 
Heist gaan rijden?

Door het instellen van een lage-emissiezone in Ant-
werpen mochten de al wat oudere bussen Antwerpen 
niet meer in. De Lijn besloot om ze dan maar in o.a. 
onze gemeente te laten rondrijden. Protest tegen deze 
beslissing heeft geloond. Want de nieuwste bussen 
worden nu naar Heist gestuurd.

De nieuwste bussen van De Lijn die 
door Heist-op-den-Berg rijden.



Interesse om lid te worden? Vragen of opmerkingen? 
Mail naar:  info@cdenvheist.be
Nieuwsgierig naar al onze plannen met Heist-op-den-Berg?
www.cdenvheist.be — https://www.facebook.com/cdenvheist

Wiekevorst
dorp van zorg en dorp zonder drempels.

Er staan grote rioleringswerken op stapel in 
de dorpskern van Wiekevorst. Deze werken 
gaan samen met de heraanleg van de weg. 
Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de 
toegankelijkheid van de dorpskern. Er komt 
een weg zonder drempels en aangepaste bus-
haltes zodat rolstoelgebruikers de bus kunnen 
nemen. Bredere voetpaden en veilige over-
steekplaatsen voor fietsers en voetgangers 
zijn ook een prioriteit.

Net zoals in Itegem gaat de herinrichting van 
Wiekevorst over meer dan wegen- en riole-
ringswerken. Door die toegankelijke dorps-
kern zal de eigenheid van Wiekevorst als 
“dorp van zorg” opnieuw ten volle blijken. Zo 

worden de dorpen in het Platteland met Pit 
weer  karaktervolle dorpen.
Om de kerk helemaal tot haar recht te laten 
komen, wordt het plein rond de kerk omge-
vormd tot een rustplek en ontmoetingsruim-
te. Kortom een gezellig dorpsplein op maat 
van de Wiekevorstenaar.

De werken rond de kerk starten samen met 
de werken aan Wiekevorst-Dorp in oktober 
2017 en lopen tot april 2018. Van maart 2018 
tot april 2019 worden de L. Van Bauwelstraat 
en de Morkhovenseweg vernieuwd. Zo zullen 
de werken in Wiekevorst ongeveer anderhalf 
jaar duren.


