
Heist-op-den-Berg

Sinds enkele maanden is de Netedijk in 
Itegem, ter hoogte van de vroegere conser-
venfabriek, aangelegd als een wandelkade. 
Dit zorgt voor een mooie verbinding tussen 
de bruggen van de Nieuwendijk en de Krom-
beekweg. De wandelkade past helemaal in de 
voornaamste doelstelling van de heraanleg 
van Itegem: het dorp opnieuw verbinden met 
haar rivier.

Vorig jaar is een nieuwe toegangsweg voor 
de Averegten vanuit de Vogelzangstraat in 
dienst genomen. De bestaande toegang liep 
over een bouwperceel en moest verdwijnen 
voor de bouw van een huis. Op vraag van de 
omwonenden en Itegemse verenigingen kon 
de gemeente de eigenaars overtuigen voor 
de aanleg van een alternatieve toegangsweg 
over hun perceel. Perfect voor de Itegemna-
ren die in de Averegten willen gaan wandelen 
of fietsen.
De Denis Verschuerenstraat, gelegen in een 
nieuwe verkaveling aan de Schoolstraat, 
wordt via een oude servitudeweg tussen twee 
tuinen verbonden met de Vogelzangstraat. 
Dit maakt de weg tussen de dorpskern van 
Itegem en de Averegten nog korter en een 
heel stuk veiliger.

In Itegem zijn 
ze duidelijk 
fan van trage 
wegen. Een 
groep vrijwil-
ligers maakte 
een inventaris van de trage wegen in hun 
deelgemeente. Op basis daarvan probeert de 
gemeente werk te maken van het openstel-
len en het onderhoud van die wegen. CD&V 
rekent erop dat bij de realisatie van het 
Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete ook 
rekening wordt gehouden met deze inventa-
ris.

Trage wegen bieden kansen voor gezonde 
recreatie in eigen streek. Maar vaak maken 
ze ook korte, veilige en duurzame verplaat-
singen per fiets mogelijk naar bestemmingen 
van elke dag. Daarom zal CD&V werk blijven 
maken van trage wegen in Heist-op-den-
Berg.

Tijdens de Dag van de Trage Weg, een jaar-
lijks actieweekend in oktober, proberen 
verenigingen het belang en het nut van trage 
wegen in de belangstelling te brengen.

Nieuwe trage wegen in Itegem
het echte 

nieuws 

lees  je 

hier...

Guido Vertommen, Sebastiaan Marien, Patrick 
Schoovaerts en Frans Van Herck bespreken  de 

mogelijkheden van trage wegen.

Trage weg van de 
Vogelzangstraat naar 

de Averegten.



Nieuw zwembad op komst !
Onze gemeente beschikt op dit moment over twee zwemba-
den, één in Heist-Centrum en een kleiner in Itegem. Beide 
zwembaden zijn meer dan 40 jaar oud en bijna helemaal ver-
sleten. Dit kost de gemeente heel wat onderhoud om ze open 
te houden. We vinden het immers belangrijk dat er voldoende 
zwemwater is voor onze inwoners en schoolgaande jeugd.

In 2011 besliste de gemeente om beide zwembaden te vervan-
gen door een volledig nieuw zwembad. Na een grondige ver-
gelijking van verschillende mogelijke locaties viel de keuze op 
de terreinen langs de Lostraat. Het gebied tussen de Lostraat, 
de spoorweg, het Hof Van Riemen en het rond punt aan het 
zwembad zal hierdoor in de komende jaren uitgroeien tot het 
‘Landschaps- en sportpark Hof van Riemen’.
Ondertussen zijn al heel wat verdere stappen gezet. Er is 
een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt. In nauw overleg met 
buurtbewoners werd een landschapsstudie uitgewerkt. 

Deze studie wordt nu nog verder verfijnd. Er werden gesprek-
ken aangeknoopt met de verschillende eigenaars voor verwer-
ving van de noodzakelijke gronden.
De bouwbedrijven die in aanmerking komen voor de bouw van 
het zwembad zijn ondertussen geselecteerd. Het bestek dat 
ze hebben gekregen, met de minimumeisen voor het nieuwe 
zwembad, is opgemaakt op basis van ervaringen en suggesties 
van scholen, clubs en individuele zwemmers. Wanneer alles 
volgens planning verloopt, kunnen de werken begin 2017 star-
ten. Het zwembad zal dan opengaan in 2018.  

In het schepencollege volgt CD&V samen met haar coalitie-
partners de uitwerking en het budget van dit project zeer 
nauwgezet op. Het moet een project zijn op maat van onze 
grote gemeente. We willen een passend aanbod verzekeren 
voor de vele sportieve en recreatieve zwemmers uit onze 
streek.

Wim Van den Bruel, Kurt Vets, 
Carl Verelst en  Marino Buts 

zijn al klaar voor het nieuwe zwembad.

Nieuw
Zwembad

=
Wedstrijdbad van 

25m x 17m

=
Instructiebad 

(afmetingen zwembad 
Itegem)

=
Peuter- en 

kleuterzone

=
Voorzieningen 
voor duikclubs

=
Parking 

voor alle
sportvoorzieningen

De gemeente komt 
naar u toe !

Sinds 12 oktober rijdt De Bus 
rond in Heist-op-den-Berg. 
De Bus vervangt niet alleen 
de zes uitleenposten van de 
bibliotheek. De Bus is ook een 
gemeentehuis op wielen. Met 
De Bus komt de gemeente 
echt naar je toe.

In 2013 moest een belangrijke 
beslissing genomen worden 
over de zes uitleenposten 
van de bibliotheek in onze 
gemeente. Het verder open 
houden van de uitleenposten 
zou heel wat investeringen 
vragen. Onder andere aan het 
isoleren van de gebouwen, 
omdat er veel energie verlor-
en gaat. En in uitrusting, voor 
zelfuitleenbalies. Voor al die 
dure ingrepen in elke uitleen-
post was spijtig genoeg geen 
budget. Daarom viel de besliss-

Bib  +
gemeente-

huis op 

wielen !

ing om de uitleenposten te 
sluiten.

CD&V vindt de leefbaarheid 
van de verschillende woonk-
ernen in onze gemeente 
belangrijk. Dit vraagt echter 
de nodige voorzieningen. 
Daarom is onder impuls 
van CD&V een evenwaardig 
alternatief voor de uitleen-
posten uitgewerkt: De Bus, 
een bib op wielen.



Tijdens de Open Monumen-
tendag, midden septem-
ber, bezochten tientallen 
Heistenaren de kerk van 
Booischot. Iedereen keek vol 
bewondering naar de geres-
taureerde gordijnschildering 
achter het hoogaltaar. Ook 
de gerestaureerde teksten 
op de bogen sprongen bij 
veel mensen in het oog.

Onderzoek gaf aan dat er 
mooie en waardevolle teke-
ningen verstopt zaten onder 
de witte verf waarmee de 
muren waren beschilderd. 
Deze tekeningen zijn door 
restaurateurs weer in ere 

hersteld. De restauratie was 
mogelijk door samenwer-
king tussen de gemeente en 
de kerkfabriek. Drie jaar na 
de buitenrestauratie van de 
kerk werd dit jaar de bin-
nenrestauratie voltooid.

De neogotische kerk is na 
haar restauratie een baken in 
de dorpskern van Booischot. 
Het rijke en mooie culturele 
erfgoed in de kerk schittert 
nu ook weer in volle glorie.

Momenteel lopen nog restau-
ratiewerken aan de geklas-
seerde kerk van Wiekevorst. 
Weldra wordt ook het aan-

vangsbevel gegeven voor de 
buitenrestauratie van de ge-
klasseerde kerk van Schriek. 
De binnenschildering van de 
geklasseerde kerk van Hal-
laar wordt voorbereid.
CD&V is van mening dat een 
restauratie van de kerken en 
het medegebruik ervan voor 
culturele activiteiten een 
meerwaarde bieden voor 
alle dorpsbewoners.

Sint-Salvatorkerk 
van Booischot schittert 
opnieuw !

Interesse om lid te worden? Vragen of opmerkingen? 
Mail naar:  info@cdenvheist.be

Nieuwsgierig naar al onze plannen met Heist-op-den-berg?
Surf naar:  www.cdenvheist.be

Luc Vleugels, Patrick Geelen, Jos De Smedt en 
Dirk Van Noten zijn tevreden met de restauratie.

Een detail van de gerestau-
reerde gordijnschildering


