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“Platteland met pit in de kern” is voor CD&V geen loze slogan. Het is een echte 

toekomstvisie. De eerste lijnen hiervan zijn in de voorbije legislatuur uitgezet door onze 

mandatarissen. Dit willen we in de toekomst samen verder vorm geven.. 

CD&V wil op lange termijn Heist-op-den-Berg verder uitbouwen als regionaal centrum. Dit 

met behoud van het landelijk karakter. Hierbij willen we enerzijds het centrum versterken met 

stedelijke infrastructuur, afgestemd op de noden van de streek. Anderzijds willen we de open 

ruimte beschermen en de eigenheid van elk kerkdorp bewaren. Met als allerbelangrijkste 

doelstelling dat alle Heistenaren zich goed en thuis blijven voelen in Heist-op-den-Berg. 

 

Dit document is ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober 2012. Het programma waarmee wij onze toekomstvisie over Heist-op-den-Berg in de 

praktijk willen omzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een programma voor alle inwoners van Heist-op-den-Berg: 

 

- Voor de Heistenaar die wil dat kinderen en jongeren het goed hebben in Heist-op-

den-Berg 

- Voor de Heistenaar die wil dat de wat ouderen het ook goed hebben in Heist-op-den-

Berg 

- Voor de Heistenaar die zich vrijwillig inzet voor anderen in Heist-op-den-Berg 

- Voor de Heistenaar die sportief is, in competitie of recreatief 

- Voor de Heistenaar die van cultuur houdt, met grote C en kleine c 

- Voor de Heistenaar die goed onderwijs wil voor kinderen en jongeren in Heist-op-

den-Berg en voor de Heistenaar die graag een cursus volgt 

- Voor de Heistenaar die een verkeersveilige gemeente wil en een vlotte mobiliteit van, 

naar en door Heist-op-den-Berg 

- Voor de Heistenaar die extra ondersteuning nodig heeft 

- Voor de Heistenaar, omdat hij graag in Heist-op-den-Berg woont 

- Voor de Heistenaar die zich Europees burger voelt 

- Voor de Heistenaar die denkt aan de wereld om hem heen 

- Voor de Heistenaar die van toerisme houdt 

- Voor de Heistenaar die werkt of graag zou werken, in of buiten Heist-op-den-Berg 

- Voor de Heistenaar die onderneemt en de Heistenaar die graag in een bloeiende 

gemeente woont 

- Voor de Heistenaar die werkt in de open ruimte in Heist-op-den-Berg, er zorg voor 

draagt en er gebruik van maakt 

- Voor de Heistenaar die de natuur en het milieu belangrijk vindt en graag in een 

duurzame gemeente woont 

- Voor de Heistenaar die graag een gemeente heeft waar alles netjes ruimtelijk 

geordend is 

- Voor de Heistenaar die een goede dienstverlening van de gemeente en een gezond 

financieel beleid van zijn beleidsmakers verwacht 

- Voor de Heistenaar die op de hoogte wil zijn van en graag inspraak heeft in het 

gemeentebeleid 

- Voor de Heistenaar die graag in een veilige gemeente woont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de Heistenaar die wil dat kinderen en jongeren het goed hebben in Heist-op-den-

Berg 

 

Het jeugdbeleid in Heist-op-den-Berg is voor CD&V altijd al een prioriteit geweest. Ons 

uitgangspunt is dat de jeugd de toekomst van onze gemeente vormt en alleen daarom al de 

nodige ondersteuning verdient. 

Onze gemeente telt wel 20 jeugdverenigingen waarin om en bij de 2000 kinderen en jongeren 

elk weekend een leuke en ontspannende namiddag beleven. Daarnaast zijn er ook nog de vier 

jeugdhuizen en de vele jeugdafdelingen van sport- en muziekverenigingen met een eigen 

bloeiende jeugdwerking. Alleen al maar omdat de kinderen en jongeren er zoveel ervaringen 

opdoen, waardoor deze verenigingen van onschatbare waarde zijn, is er heel wat directe en 

indirecte ondersteuning van de jeugdverenigingen, -huizen en -afdelingen. Dit bijvoorbeeld 

met de subsidies maar ook met de druk- en uitleendienst.  

De speelpleinwerking zorgt tijdens de schoolvakanties dat elke dag meer dan honderd 

kinderen kunnen spelen. Al enkele jaren gaat het aantal kinderen dat naar het speelplein komt 

in stijgende lijn. Voor de kinderen die moeilijk op het speelplein raken, zijn er de speelbus en 

de speelkoffers als initiatieven die naar de directe woonomgeving van de kinderen gaan.   

Maar jeugdbeleid in onze gemeente is veel meer dan dat. Jeugdbeleid is ook Hestival, een 

festival ontstaan in de schoot van de jeugdraad, de vrijetijdskaart om voor kansarmen de 

drempel naar heel wat jeugdinitiatieven te verlagen, speelpleintjes in woonwijken, 

sportkampen voor kleuters, kinderen en tieners tijdens de vakanties, kook- of 

knutselactiviteiten her en der in de gemeente, begeleide uitstappen voor kinderen en jongeren, 

repetitieruimten voor muziekgroepjes of Boxz-concerten in het cultuurcentrum. En zelfs dit 

lijstje is nog maar een heel beperkte greep uit allerhande initiatieven voor de jeugd in onze 

gemeente. 

CD&V heeft de jeugd in onze gemeente altijd een warm hart toegedragen. Ook in de 

toekomst blijven we dit doen. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed jeugdbeleid: 

 

- De jeugdverenigingen en jeugdafdelingen krijgen via de subsidies van de gemeente 

een financiële ondersteuning van hun werking. CD&V vindt dat deze middelen naar 

de toekomst toe minstens behouden moeten blijven. 

- Bouwen kost geld, steeds meer geld. De subsidies voor het bouwen van jeugdlokalen 

zijn echter niet in dezelfde mate gestegen. CD&V pleit er voor de subsidies voor het 

bouwen van jeugdlokalen te verhogen. Daarnaast wil CD&V deze 

infrastructuursubsidie uitbreiden naar de jeugdafdelingen van sport- en 

cultuurverenigingen. Ook het bedrag voor de renteloze lening zal verhoogd worden 

worden en eveneens uitgebreid naar jeugdafdelingen van sport- en 

muziekverenigingen. 

- Volgens CD&V moeten kinderen en jongeren terecht kunnen in brandveilige en 

duurzame lokalen. CD&V wil herstellingswerken of verbouwingswerken aan lokalen 



die hiertoe bijdragen eveneens financieel ondersteunen. De brandweer kan hierbij 

actief betrokken worden. 

- Jeugdverenigingen hebben vaak niet de mogelijkheid om hun speelterrein goed te 

onderhouden. Volgens CD&V kan de technische dienst meehelpen bij het onderhoud 

van de terreinen. 

- Door de snelle rotatie in de leidingsploegen gaat vaak heel wat kennis verloren. De 

jeugddienst kan deze leemte opvullen door een archief uit te bouwen voor alle 

jeugdverenigingen. Op dit moment verzamelt de jeugddienst al de belangrijkste 

documenten i.v.m. de lokalen. In samenspraak met de jeugdraad kan bekeken worden 

welke gegevens daarnaast best ook nog verzameld en bewaard worden. 

- CD&V stelt voor dat de jeugddienst regelmatig peilt naar noden en vragen bij de 

jeugdverenigingen en hier probeert op in te spelen. CD&V vindt jeugdraad XL een 

heel goed initiatief om de leiders en leidsters van jeugdverenigingen bijkomende 

vormingen te laten volgen en pleit er voor dit te bestendigen naar de toekomst toe. 

 

- De diverse jeugdverenigingen en jeugdafdelingen kunnen mee kenbaar gemaakt 

worden op de welkomavonden voor nieuwe bewoners. Via de jeugdverenigingen 

kunnen zowel de kinderen als ouders snel de mensen in hun omgeving leren kennen. 

 

- CD&V is voorstander van een overleg tussen de jeugdhuizen en de jeugddienst 

eventueel aangevuld met mensen uit de jeugdraad en van het jeugdhuizenplatform 

Formaat. De noden en problemen van de jeugdhuizen zijn vaak anders dan deze van 

jeugdverenigingen. Op die manier kan de jeugddienst een meer specifieke en 

inhoudelijke ondersteuning geven aan de jeugdhuizen. 

- CD&V denkt ook dat uit een jeugdhuizenoverleg interessante initiatieven naar de 

jeugd toe kunnen ontstaan. 

- De ondersteuning die de jeugddienst aan de jeugdafdelingen van sport- en 

cultuurverenigingen kan geven, moet wel bekeken en herdacht worden, eventueel in 

samenspraak met de sport- en cultuurdienst. De jeugddienst kan ook hier zorgen voor 

een gerichte inhoudelijke ondersteuning bovenop de reeds bestaande financiële 

ondersteuning via de gemeentelijke subsidies. Jeugdafdelingen mogen hierbij wel niet 

benaderd worden als een jeugdverenigingen. Hun werking is helemaal anders en ze 

liggen ook ingebed in een andere moedervereniging. 

- CD&V stelt voor dat de jeugdraad en de jeugddienst bekijken hoe het aanbod van een 

initiatief als Jeugdraad XL kan uitgebreid worden zodat er ook vormingen zijn die 

meer inspelen op de noden van de jeugdafdelingen en jeugdhuizen. Eventueel kan er 

naast Jeugdraad XL ook een afzonderlijk initiatief uitgewerkt worden naar deze 

doelgroep toe. 

  

- Heel wat jeugdverenigingen, -afdelingen en -huizen doen een beroep op de drukdienst 

om al hun drukwerk te laten verzorgen. CD&V vindt het belangrijk dat verenigingen 

daar hun drukwerk tegen een betaalbare prijs kunnen laten verzorgen. 



- Jeugdverenigingen huren heel wat materiaal bij de uitleendienst. Om er voor te zorgen 

dat het aanbod van de uitleendienst afgestemd blijft op de noden van de 

jeugdverenigingen, moet dit op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd. CD&V 

stelt hiervoor een gebruikerscommissie voor waarin alle gebruikers zijn 

vertegenwoordigd en die elk jaar bekijkt waarmee het aanbod van de uitleendienst uit 

te breiden. 

- De uit-kalender op de website van de gemeente is een gratis publiciteitskanaal dat 

volgens CD&V geen enkele jeugdvereniging mag laten liggen. Een activiteit er op 

plaatsen zorgt zelfs voor publiciteit buiten de gemeentegrenzen. Daarom moet deze 

kalender actief bekend gemaakt worden onder de jeugdverenigingen in de gemeente. 

 

- Heistse jongeren moeten de mogelijkheden hebben om te kunnen fuiven in hun eigen 

gemeente. CD&V blijft voorstander van fuiven onder de eigen kerktoren meer dan het 

centraliseren van alle fuiven in één grote fuifzaal. Om de spreiding van alle fuiven 

over de gemeente blijvend mogelijk te maken, moet volgens CD&V de gemeente een 

faciliterende rol opnemen tussen de organisatoren van fuiven en de zaaluitbaters.  

- Volgens CD&V kan de gemeente ook zelf fuifinfrastructuur aanbieden. Dit tegen 

betaalbare prijzen en aanvullend, niet als vervanging voor bestaande infrastructuur. 

- Het evenementenloket moet voor alle jongeren in de gemeente het aanspreekpunt zijn 

van de gemeente als het over fuiven gaat. Eén aanvraag of melding moet voldoende 

zijn om alle betrokken diensten van de gemeente op de hoogte te brengen van een fuif 

of festival dat doorgaat. CD&V vindt dat er zo snel mogelijk een online toepassing 

moet ontwikkeld worden waarlangs een aanvraag of melding kan gebeuren. 

- CD&V staat voor de volle 100% achter het fuifcharter dat jaarlijks door de jeugdraad 

wordt ondertekend. CD&V hoopt dat de jeugdraad dit initiatief verder zet om de 

jongeren blijvend bewust te maken van de mogelijke overlast van fuiven en vooral van 

de maatregelen om dit tegen te gaan. 

- Een individuele benadering van fuiforganisatoren is volgens CD&V aangewezen. Als 

er zich problemen zouden voordoen, moet onder leiding van het evenementenloket een 

overleg opgestart worden tussen de organisator en de gemeente om de problemen in de 

toekomst te voorkomen. Zo nodig kunnen zaaluitbaters en omwonenden betrokken 

worden bij dit overleg. Van groot belang is dat organisatoren de gemaakte afspraken 

respecteren. 

 

- Elke schoolvakantie moeten kinderen terecht kunnen op het centrale speelplein van de 

gemeente om er te spelen en zich te amuseren. CD&V wil het kwalitatieve aanbod op 

het speelplein blijven garanderen. 

- Op dit moment komen maar weinig kinderen met de fiets naar het speelplein. CD&V 

zou dit graag stimuleren en wil bekijken of de fietskaart, die gebruikt wordt om 

leerlingen vertrouwd te maken met de veilige fietsroutes in de gemeente, hierbij niet 

kan helpen. 



- CD&V pleit er voor om in samenspraak met de ouders te bekijken of het zinvol is de 

maximumleeftijd voor kinderen op het speelplein op te trekken naar 14 jaar.  

- CD&V stelt voor om bij de jongeren in de gemeente na te gaan of er interesse is voor 

een aangepaste tienerwerking. De verhuis van de allerkleinsten naar de nieuwe 

kinderopvang in Hallaar biedt namelijk de mogelijkheid om deze tienerwerking onder 

te brengen op het speelplein. CD&V denkt dat een tienerwerking voor een 

doorstroming van bezoeker op het speelplein naar monitor op het speelplein kan 

zorgen. 

- CD&V is grote voorstander van een aanvullend aanbod op het centrale speelplein. De 

speelbus en de speelkoffers zijn hier voorbeelden van. Net zoals de Grabbelpas-

activiteiten, de sportdagen en -weken. Door een goede samenwerking tussen alle 

vrijetijdsdiensten van de gemeente (jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, 

cultuurcentrum, bibliotheek) moet dit aanbod minstens op peil blijven en bij voorkeur 

nog uitgebreid worden. 

- De animatoren aan wie de kinderen toevertrouwd worden, moeten goed begeleid en 

ondersteund worden vanuit de jeugddienst. Doorheen het jaar moeten ze de nodige 

opleidingen en vormingen kunnen volgen bij gespecialiseerde organisaties of opgezet 

vanuit de gemeente. 

- CD&V is voorstander van één groep animatoren die zowel de activiteiten op het 

speelplein als activiteiten van de speelbus of de speelkoffer begeleid. Om zo nog beter 

te laten zien dat de activiteiten aanvullend en niet concurrerend zijn. 

- Jaar na jaar moeten de jeugd- en de sportdienst actief op zoek gaan naar nieuwe 

animatoren om de gemeentelijke activiteiten te begeleiden. Voor vele jongeren is dit 

een verrijkende ervaring. 

- Speelpleintjes her en der in de gemeente kunnen een perfecte aanvulling op het 

centrale gemeentelijke speelplein zijn. Daarom is CD&V er voorstander van om uit te 

kijken naar plaatsen waar dergelijke speelpleintjes ingepland kunnen worden in o.a. 

nieuwe woonwijken en verkavelingen. Maar dit kan ook op andere gunstig gelegen 

plaatsen in de gemeente zijn. Voor het onderhoud van de speelpleintjes zou CD&V 

graag zien dat er een samenwerking komt tussen de technische dienst en de 

nabijgelegen jeugdvereniging. Bij de inrichting van een nieuw speelplein of de 

vernieuwing van een bestaand speelplein moeten de kinderen uit de omgeving 

betrokken worden. 

- Het aantal speelbossen in de gemeente moet nog uitgebreid worden. In Booischot en 

Pijpelheide dienen zich hiervoor mogelijkheden aan. 

- De jeugddienst moet blijvend op zoek gaan naar kinderen en jongeren met specifieke 

interesses die door het huidige aanbod van traditioneel of gemeentelijke jeugdwerk 

niet worden bereikt. Via een goede projectwerking kunnen zij mee betrokken worden 

bij het uitbouwen van een aanbod op hun maat. Jongeren kunnen op die manier 

empowered worden om zelf hun eigen aanbod te creëren.   

 



- De jeugddienst heeft een heel goed contact met de jeugdverenigingen. De jeugddienst 

is hun eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. De jeugddienst beschikt over 

heel wat kennis om de jeugdverenigingen verder te helpen of verwijst ze door. Dit 

vindt CD&V erg positief. CD&V denkt dat de jeugddienst naast deze contacten nog 

werk moet maken van haar bekendheid bij het brede publiek in de gemeente. Met als 

voornaamste doelstelling dat de jeugddienst het eerste aanspreekpunt wordt voor alle 

kinderen en jongeren in de gemeente. En ook dat nog meer van hen de weg vinden 

naar het aanbod en de diensten van de jeugddienst. 

- Volgens CD&V moet de jeugddienst haar netwerk verder blijven verbreden, zowel 

naar partners binnen als buiten de gemeente. Om zo opportuniteiten vlugger te kunnen 

identificeren en er snel op in te spelen. 

- De jeugddienst moet zeker een actief beleid voeren naar de maatschappelijk kwetsbare 

en kansarme kinderen en jongeren toe. De voornaamste doelstelling moet zijn dat geen 

van hen nog langer uit de boot valt. Een erg lokale aanpak in elk kerkdorp of wijk 

afzonderlijk is hierbij volgens CD&V essentieel. 

- CD&V vindt de vrijetijdskaart een belangrijk instrument om kansarmen toch kansen 

te geven. Deze kaart werkt duidelijk drempelverlagend voor verschillende activiteiten 

voor kinderen en jongeren waardoor ze meer betrokken raken bij het jeugdwerk. 

Daarnaast wil CD&V nog andere instrumenten proberen uit te werken die hiertoe 

kunnen bijdragen. 

- Volgens CD&V moet de jeugddienst ook aandacht blijven hebben voor preventie. In 

de eerste plaats gericht op kinderen omdat hun gedrag nog gevormd en bijgestuurd kan 

worden. Natuurlijk mag een oudere doelgroep niet uit het oog verloren worden bij het 

opzetten van een preventiebeleid (alcohol, drugs). 

- Het opmaken van een afzonderlijk jeugdbeleidsplan is geen wettelijke verplichting 

meer. Toch vindt CD&V dat de jeugddienst, om de vinger aan de pols te houden, ook 

in de toekomst om de drie jaar een bevraging van de jeugd in de gemeente moet 

organiseren. Bij een driejaarlijkse bevraging zouden zeker 1000 kinderen en jongeren 

moeten worden gesproken. Met de verzamelde informatie kan de jeugddienst dan een 

nieuw beleidsplan opmaken. Dit beleidsplan moet ingepast worden in het 

overkoepelend beleidsplan vrije tijd en in het gemeentelijk beleidsplan. 

 

- Met Hestival heeft Heist-op-den-Berg een echt festival op haar grondgebied. CD&V is 

voorstander van een verdere groei van dit festival. CD&V vindt dat de gemeente dit 

festival maximaal moet ondersteunen. Dit omvat ook het onderzoeken van alle 

mogelijke pistes om Hestival gratis te houden. 

- De Boxzconcerten zijn een goed initiatief van het cultuurcentrum om muziekgroepen 

en artiesten naar Heist te halen die de jongeren aanspreken. CD&V vindt wel dat nog 

meer werk moet gemaakt worden van de bekendheid van de Boxzconcerten bij de 

jeugd in de gemeente. 

- Het programma van het cultuurcentrum moet voldoende divers zijn om een zo groot 

mogelijk publiek aan te spreken. Hierbij hoort zeker de jeugd van de gemeente, stelt 



CD&V. Bij het opmaken van het programma moet dan ook rekening gehouden 

worden met wat de jongeren graag zien en wat hun interesses zijn. 

- Kinderen moeten van kleins af aan kunnen proeven van cultuur. Met Supervlieg zetten 

de verschillende vrije tijdsdiensten elk jaar een evenement op poten waar de kinderen 

dat samen met hun ouders kunnen doen. CD&V vindt dat de Supervlieg ook de 

komende jaren nog mag landen in onze gemeente. 

- De CD&V wil bij de herinrichting van het openbaar domein ook rekening houden met 

de noden van kinderen en jongeren. CD&V denkt hierbij in de eerste plaats aan een 

omgeving die uitnodigt om te spelen, overzichtelijke verkeerssituaties en veilige 

fietspaden. Daarom moeten ook de kinderen actief betrokken worden bij de opmaak 

van nieuwe ontwerpen voor dit openbaar domein. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die wil dat de wat ouderen het ook goed hebben in Heist-op-den-

Berg 

 

Momenteel is 1 op de 4 inwoners van onze gemeente ouder dan 60 jaar. Daarenboven neemt 

dit aantal nog steeds toe. Deze cijfers geven duidelijk en wel aan dat het noodzakelijk is om 

een degelijk seniorenbeleid te voeren, ook op gemeentelijk niveau. CD&V doet dit al heel 

wat jaren. Het ruime aanbod van feesten, vormingen, activiteiten of uitstappen, de vele 

voorzieningen, het in dienst nemen van een seniorenconsulent en het uitvoeren van een 

seniorenbehoeftestudie zijn hier duidelijke bewijzen van. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed seniorenbeleid: 

 

- CD&V wil een seniorenbeleid ontwikkelen dat zich tot doel stelt om alle Heistse 

senioren, actief en niet-actief, thuis of wonend in een thuisvervangend milieu optimaal 

te laten deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. Dit beleid zal 

gekenmerkt worden door  

o diversiteit: er wordt rekening gehouden met de behoeften van alle ouderen 

o participatie: senioren moeten in de mate van het mogelijke kunnen deelnemen 

aan het maatschappelijke leven waardoor zij erkend worden en zich erkend 

voelen 

o een inclusief karakter: het seniorenbeleid moet terug te vinden zijn in alle 

beleidsdomeinen gaande van welzijn en cultuur tot ruimtelijke ordening, 

wonen en veiligheid. 

De seniorenconsulent moet de spilfiguur en drijvende kracht zijn achter dit 

seniorenbeleid. 

- De resultaten van het seniorenbehoefteonderzoek moeten volgens CD&V de basis 

vormen van een seniorenbeleidsplan. Bij de opmaak van dit plan moeten alle 



mogelijke gemeentelijke actoren, deskundigen en de seniorenadviesraad betrokken 

worden. Voor CD&V moeten de thema’s vrije tijd, wonen, dienst- en zorgverlening, 

gezondheid, mobiliteit, inspraak en participatie er zeker in aan bod komen. CD&V zal 

dit seniorenbeleidsplan inpassen in het gemeentelijke beleidsplan. 

- CD&V aanziet de seniorenadviesraad als een volwaardige gemeentelijke adviesraad 

en zal haar advies vragen bij alle beslissingen met een mogelijke invloed op senioren. 

 

- De seniorenconsulent creëert een soort van seniorenloket waar alle senioren terecht 

kunnen met hun vragen en voor advies. 

- CD&V gaat een seniorengids op maat van de Heistse senior opmaken en deze in heel 

de gemeente verspreiden. 

- In het gemeentelijk informatieblad zal steeds de nodige en relevante informatie voor 

senioren worden opgenomen. 

 

- Het jaarlijkse seniorenfeest, de kerstshow en het dansfeest voor senioren moeten 

volgens CD&V zeker en vast behouden blijven. Naast ontspanning hebben deze 

feesten ook een sociale functie omdat het de senioren de mogelijkheid biedt om elkaar 

te ontmoeten. 

- CD&V zal heel regelmatig uitstappen voor senioren blijven organiseren naar 

interessante bezienswaardigheden in ons land. 

- CD&V wil voordrachten en lezingen over thema’s welke senioren aanbelangen zoals 

erven, gezondheid, rusthuisproblematiek, valpreventie blijven organiseren. In overleg 

met de seniorenadviesraad zullen nog andere relevante onderwerpen gezocht worden. 

- Regelmatig blijven bewegen is belangrijk voor senioren. Het draagt bij tot een 

gezonde levensstijl, geeft meer energie tot functioneren en werkt preventief tegen 

ouderdomskwalen. Daarenboven verlengt het de zelfstandigheid en de 

zelfredzaamheid van de senioren. Daarom pleit CD&V voor een sportaanbod op maat 

van de senioren. Nu is er al de jaarlijkse fietstocht en de seniorensportdag. Maar in 

samenwerking met de sportdienst en het cursuscentrum moet dit aanbod verder 

uitgebreid worden. Ook sportverenigingen kunnen helpen met het aanbod uit te 

breiden door een seniorenwerking, met aangepaste accommodatie en doelgerichte 

activiteiten, op te nemen in hun eigen werking. 

- CD&V zal zorgen voor veilige en goed onderhouden fietspaden in heel de gemeente. 

Dit kan de senioren stimuleren de fiets te nemen voor een verplaatsing in de gemeente. 

- CD&V wil senioren stimuleren om deel te nemen aan vormingsmomenten voor 

vrijwilligers en om zich actief in te zetten als vrijwilliger in één of enkele van de 

Heistse verenigingen. Dit is niet alleen positief voor de senioren die actief blijven 

maar ook voor de verenigingen die op extra helpende handen kan rekenen. 

- De vereenzaming van alleenstaande of minder mobiele senioren moet worden 

voorkomen. Een goede buurtwerking met een sociaal netwerk waarin mensen elkaar 

kennen is volgens CD&V hiervoor essentieel. Naast verenigingen kunnen 

dienstencentra, met een ontmoetingscentrum, hier zeker toe bijdragen. Daarom wil 



CD&V de mogelijkheid onderzoeken om op enkele plaatsen in de gemeente een 

dienstencentrum op te richten. Lokaal kan voor elke dienstencentrum bekeken worden 

welke diensten hier nog in ondergebracht en aangeboden kunnen worden. 

- CD&V hoopt ook dat buren een oogje in ’t zeil houden en regelmatig langsgaan bij 

ouderen in hun omgeving. 

 

- Wonen in al zijn aspecten is voor een toenemend aantal senioren een cruciaal 

onderwerp. Sommigen willen op hoge leeftijd in hun eigen aangepaste huis blijven 

wonen. Anderen gaan liever met leeftijdsgenoten geclusterd samenwonen. Sommigen 

kiezen voor een rust- en verzorgingsinstelling als zij nood hebben aan regelmatige 

zorg. CD&V zal al deze woonvormen de nodige ondersteuning aanbieden. 

- CD&V gaat actief meewerken aan de realisatie van gepaste voorzieningen voor 

bejaarden. CD&V denkt hierbij aan serviceflats, aangepaste woningen en de 

uitbreiding van RVT’s. Dit in samenwerking met de bouwmaatschappijen en private 

partners. Beschikbare subsidiemogelijkheden moeten aangewend worden of kenbaar 

worden gemaakt aan mensen die een project opstarten. Tijdens de komende legislatuur 

moeten er minstens 100 serviceflats gerealiseerd worden. 

- Gemeentelijke diensten zoals RVT Berkenhof moeten blijvend evolueren en 

vernieuwen om aan de meest moderne standaarden te voldoen. 

- Voor CD&V is levenslang wonen een belangrijk uitgangspunt voor elk nieuwbouw- 

of verbouwingsproject in de gemeente. Elke inwoner met bouwplannen moet bij de 

gemeente informatie kunnen inwinnen over woonformules (vb. kangoeroewonen) of 

woonaanpassingen (vb. alle noodzakelijke voorzieningen op de gelijkvloers) die dit 

principe in de praktijk mogelijk maken. 

- CD&V zal vanuit het gemeentebestuur mantelzorg en thuiszorg ondersteunen omdat 

dit noodzakelijk is voor het principe van levenslang wonen. De verschillende 

thuisdiensten die momenteel al aangeboden worden met o.a. de bedeling van warme 

maaltijden, poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp moeten blijvend ondersteund worden 

en waar nodig verder uitgebreid. 

- Mensen die instaan voor de zorg van iemand anders moeten af en toe beroep kunnen 

doen op alternatieven. CD&V denkt hiervoor aan kortverblijven, oppashulp en  

dagverzorgingsplaatsen. Van dit laatste wil CD&V het aantal beschikbare plaatsen in 

Heist-op-den-Berg verhogen. 

 

- Openbaar vervoer is erg belangrijk voor de mobiliteit van senioren. Daarom blijft 

CD&V bij De Lijn pleiten voor vlotte busverbindingen doorheen de gemeente. In de 

eerste plaats naar het centrum van de gemeente om naar de zondag- of maandagmarkt 

te kunnen gaan, om te gaan winkelen in de Bergstraat, om naar het cultuurcentrum te 

gaan of om de gemeentelijke diensten te bereiken. Een goede busverbinding naar het 

station is ook interessant omdat senioren zo nog makkelijk de trein kunnen namen naar 

bijvoorbeeld Antwerpen, Leuven of Lier. 



- CD&V wil er over waken dat het aanbod in het cultuurcentrum divers, aantrekkelijk 

en toegankelijk blijft. Bij het opmaken van het programma mag de doelgroep van de 

senioren zeker niet vergeten worden. Meer namiddagvoorstellingen speelt zeker in op 

de vraag van de senioren. 

- De schoonheidsfoutjes en praktische ongemakken in het nieuwe gedeelte van het 

cultuurcentrum en in de nieuwe podiumzaal in het bijzonder moeten grondig 

aangepakt en weggewerkt worden. Op die manier wil CD&V voor iedereen een 

veilige toegang het comfort verzekeren.  

- Elk idee met als doelstelling het reservatiesysteem voor het volgende seizoen verder te 

verbeteren en te optimaliseren moet volgens CD&V onderzocht worden. Zeker naar 

senioren toe omdat zij vaak niet in de mogelijkheid zijn om vele uren te staan 

aanschuiven. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die zich vrijwillig inzet voor anderen in Heist-op-den-Berg 

 

Bij het horen van het woord verenigingen wordt bijna spontaan aan jeugdverenigingen en 

sportverenigingen gedacht. Toch is het aanbod aan verenigingen in onze gemeente veel 

ruimer dan dat. Al deze verenigingen organiseren evenementen, ze brengen de mensen samen. 

Onmisbaar voor al deze verenigingen, voor de evenementen en voor de acties zijn de 

helpende handen van de vele vrijwilligers. 

CD&V juicht het toe dat mensen zich groeperen en initiatieven nemen. Daarom pleit CD&V 

voor een beleid dat specifiek is gericht op passende ondersteuning van verenigingen en 

vrijwilligers. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed vrijwilligersbeleid en beleid ter ondersteuning 

van verenigingen: 

 

- Heel wat jeugdverenigingen, -afdelingen en -huizen doen een beroep op de drukdienst 

om al hun drukwerk te laten verzorgen. CD&V vindt het belangrijk dat verenigingen 

daar hun drukwerk tegen een betaalbare prijs kunnen laten verzorgen. 

- Verenigingen huren heel wat materiaal bij de uitleendienst. Om er voor te zorgen dat 

het aanbod van de uitleendienst afgestemd blijft op de noden van de verenigingen, 

moet dit regelmatig geëvalueerd worden. CD&V stelt hiervoor een 

gebruikerscommissie voor waarin alle gebruikers zijn vertegenwoordigd. Deze kan 

jaarlijks concrete voorstellen doen voor uitbreiding en verbetering van het aanbod van 

de uitleendienst. 

- CD&V stelt voor om na te denken over een passende locatie voor de druk- en 

uitleendienst, in het vooruitzicht van de bouw van het sociaal huis op deze plaats.  

Behoud op deze plaats en integratie in de sociale campus moet hierbij niet worden 

uitgesloten.  



- Het materiaal dat beschikbaar is binnen de verschillende gemeentelijke diensten moet 

volgens CD&V maximaal geïntegreerd worden in het aanbod van de uitleendienst. 

Zodat alle verenigingen er gebruik kunnen van maken bij hun activiteiten. 

- CD&V wil de mogelijkheid onderzoeken om ergens in de gemeente een opslagruimte 

te voorzien waarin verenigingen hun materiaal kunnen onderbrengen. 

- CD&V ziet ook heel wat gemeentelijke infrastructuur die mogelijk interessant kan zijn 

voor activiteiten en evenementen van verschillende verenigingen. Daarom denkt 

CD&V dat er een regeling uitgewerkt moet worden waarbij de gemeentelijke 

infrastructuur tegen betaalbare prijzen gehuurd kan worden door de Heistse 

verenigingen. In de eerste plaats door verenigingen die nood hebben aan extra ruimte, 

bij uitbreiding door alle verenigingen van de gemeente. 

- De verschillende scholen in onze gemeente beschikken ook over heel wat ruimte die 

buiten de schooluren zinvol gebruikt kan worden door verenigingen. CD&V vindt dat 

het beschikbaar stellen van deze ruimtes besproken zou moeten worden in een overleg 

tussen de scholen en de gemeente. Hierbij zal de gemeente zo nodig voor logistieke 

ondersteuning kunnen zorgen voor het buitenschools gebruik van deze 

schoolgebouwen.  Met de kerkelijke overheid zal bekeken  worden of kerkgebouwen 

nog voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld concerten, 

tentoonstellingen,... 

- Naast materiaal en infrastructuur beschikt de gemeente bij haar personeel ook over 

heel wat kennis en ervaring. Vaak ruimer dan binnen een vereniging mogelijk is. 

Daarom pleit CD&V er voor om waar mogelijk tot een samenwerking tussen een 

organisatie en een gemeentelijke dienst te komen om zo die kennis en ervaring 

beschikbaar te stellen van de verenigingen. 

- Verschillende communicatiekanalen van de gemeente kunnen ook beschikbaar gesteld 

worden van de verenigingen. Hiermee zouden de verenigingen volgens CD&V nog 

een ruimer publiek kunnen bereiken. 

- De uit-kalender op de website van de gemeente is een gratis publiciteitskanaal dat 

volgens CD&V geen enkele vereniging zou mogen laten liggen. Een activiteit er op 

plaatsen zorgt eveneens voor publiciteit buiten de gemeentegrenzen. Daarom moet 

deze kalender actief bekend gemaakt worden onder de cultuurverenigingen in de 

gemeente. 

- Volgens CD&V moet de dienst vrije tijd de nieuwe media en haar mogelijkheden 

onder de loep nemen en onderzoeken. In een samenwerking met gespecialiseerde 

instellingen kunnen zij dan, in functie van de noden van de verenigingen, nieuwe 

communicatie-mogelijkheden uitwerken. 

 

- Volgens CD&V moet het evenementenloket nog verder evolueren naar het unieke 

doorgeefluik van alle evenementen in de gemeente naar het gemeentebestuur toe. Eén 

aanvraag of melding daar moet volstaan om alle aanvragen van gemeentelijke 

toelatingen, gemeentelijk materiaal (afvalcontainers, blustoestellen en 



verkeerssignalisatie) of gemeentelijke ondersteuning (met technische hulp, publicatie 

van de activiteit op lichtkranten en in Forum) in orde te brengen. 

- CD&V  wil binnen de dienst vrije tijd een vrijwilligersloket uitbouwen. CD&V denkt 

dat een echt vrijwilligersloket een toegevoegde waarde kan hebben door o.a. volgende 

dienstverlening te bundelen: 

o Informatie over de regelgeving en de verzekeringen van vrijwilligers 

verzamelen en verspreiden onder de verenigingen en de gemeentelijke 

diensten. 

o Aangepaste vorming organiseren voor de vrijwilligers en verenigingen. 

o Verenigingen en diensten van de gemeente die werken met vrijwilligers op- 

volgen en  ondersteunen. 

o Recruteren van vrijwilligers voor de verschillende gemeentelijke evenementen 

of diensten van gemeente en OCMW. 

o Een databank van alle vrijwilligersinitiatieven in de gemeente en van 

(kandidaat-)vrijwilligers. 

o Doorverwijzen van inwoners van de gemeente met interesse voor 

vrijwilligerswerk naar verenigingen of andere vrijwilligersinitiatieven. 

o Uitwerken van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. 

o Zorgen dat gemeentelijke vrijwilligers zich gewaardeerd voelen en  hiervoor 

initiatieven nemen en stimuleren. 

o Ideeën om vrijwilligers te bedanken en te waarderen verspreiden onder de 

verschillende verenigingen in de gemeente die beroep doen op vrijwilligers. 

- Blijkbaar is het engagement van de meeste vrijwilligers beperkt in de tijd. 

Vrijwilligers engageren zich niet meer voor een onbepaalde tijd voor één vereniging 

of één evenement, ze willen sneller afwisseling. Volgens CD&V zou een 

vrijwilligersloket dat haar vrijwilligers actief opvolgt hier kunnen op inspelen door 

tijdig nieuwe activiteiten aan te bieden aan de vrijwilliger. Wanneer het loket zicht 

heeft op alle verenigingen die vrijwilligers nodig hebben, hoeft het aanbod niet 

beperkt te blijven tot alleen gemeentelijke organisaties. 

- Het cursuscentrum doet beroep op heel veel vrijwilligers voor het geven van de vele 

cursussen. Zij hebben duidelijk kennis in het zoeken, vinden en bedanken van hun 

vrijwilligers. CD&V wil bekijken of deze kennis via het vrijwilligersloket is te delen 

met de verenigingen die beroep doen op vrijwilligers. 

- Als vrijwilligers aangeven interesse te hebben om meer inhoudelijk of organisatorisch 

te willen meewerken, pleit CD&V zeker voor het betrekken en aanhalen van deze 

vrijwilligers. 

- In onze gemeente zijn al enkele goede voorbeelden van inwoners die zich actief 

inzetten voor de zorg van hun woonomgeving: Peters en meters van speelpleintjes, de 

onderhoudsploeg van Klein Scherpenheuvel, de aanleg en het onderhoud van 

petanquebanen en van groenruimten in verschillende kerkdorpen en het onderhoud 

van natuurgebieden samen met Natuurpunt. CD&V wil bekijken op welke manier dit 

nog is verder uit te breiden en hoe nog meer mensen hiertoe kunnen aangezet worden. 



- De brunch ter bedanking van de vele vrijwilligers waarop de gemeente een beroep kan 

doen, wil CD&V zeker blijven organiseren. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die sportief is, in competitie of recreatief 

 

CD&V heeft de afgelopen zes jaar heel wat aandacht gehad voor sport en recreatie. Een 

opsomming van enkele realisaties maakt dit snel duidelijk: 

- De sporthal van De Lichten werd uitgerust met een cafetaria. Bij aanvang van de 

legislatuur zat dit dossier vast. CD&V heeft hier weer beweging in gebracht en 

gezorgd voor de uiteindelijke realisatie. 

- Een nieuwe grote multifunctionele sporthal is in opbouw langs de Lostraat. Dit 

gebeurt met financiële steun van de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen. 

- Verschillende sportclubs kregen meer zekerheid door een ruimtelijk uitvoeringsplan 

Sport en spel. 

- Het sportcentrum langs de Lostraat werd uitgebreid met enkele nieuwe terreinen en de 

infrastructuur is aanzienlijk verbeterd. De bouw van een nieuwe tribune met 

kleedkamers start nog dit jaar. 

- De voetbalterreinen langs Dophei zijn aangekocht waardoor dit sportterrein in 

Pijpelheide zeker behouden blijft naar de toekomst toe. 

- Heel wat kleinschalige sport en recreatie-infrastructuur is gerealiseerd op verschillende 

plaatsen in de gemeente: een Finse piste, een looppad, petanquebanen in verschillende 

woonkernen,  een nordic walking-route, bewegwijzering van wandelpaden, de aanleg 

van enkele sportterreintjes. 

- De sportdienst heeft samen met de sportraad en de jeugdraad een gemeentelijk 

sportbeleidsplan opgemaakt. Hierdoor hebben de verschillende sportclubs van de 

gemeente extra middelen gekregen van de Vlaamse overheid. 

- Er is werk gemaakt van een ondersteuning van de sportclubs op het vlak van 

jeugdopleiding, infrastructuur en werking. 

- Er zijn belangrijke inspanningen geleverd om het actief sporten aan te moedigen: 

sportkampen en -weken voor kinderen en jongeren, G-sporten, sport voor allen, 

seniorensport, wandelen en joggen,…. 

- Heist heeft met De Heists Pijl opnieuw een grote jaarlijkse wielerkoers. 

De komende zes jaar zal CD&V zich even hard blijven inzetten voor sport en recreatie in 

onze gemeente. 

 

 CD&V-programmapunten voor een goed sport- en recreatiebeleid: 

 

- CD&V wil met de nieuwe multifunctionele sporthal een stimulans geven aan de 

sportbeoefening in onze gemeente, zowel de sport voor allen als de topsport. De 



nieuwe hal biedt immers mogelijkheden om nieuwe binnensporten in Heist te 

beoefenen en dit in de beste voorwaarden. Daarenboven biedt ze ook ruimte om veel 

mensen te laten sporten. 

- CD&V maakt verder werk van de voorbereiding en de bouw van een nieuw zwembad. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan, voor een inplanting ten zuiden van het sportcentrum, is 

in opmaak. Samen met sportraad en sportdienst werd het programma van eisen voor 

het zwembadcomplex al opgesteld. Voor de concrete uitwerking van het project zal 

overleg plaats vinden met de gebruikers van het zwembad, de omwonenden en de 

andere grondgebruikers. 

- Met de bouw van het zwembad gaat CD&V ook beginnen met het geleidelijk 

uitbouwen van een sport- en recreatiepark dat loopt vanaf het huidige sportcentrum 

met de nieuwe sporthal tot aan de spoorweg en het Hof van Riemen. 

 

- Sportinfrastructuur in een woonkern is voor CD&V noodzakelijk om het wonen in de 

kernen aantrekkelijk en aangenaam te maken. Daarom vindt CD&V een spreiding van 

sportterreinen en -infrastructuur over de verschillende woonkernen van de gemeente 

heel belangrijk. 

- CD&V gaat een volledige inventaris opmaken van de alle binnen- en 

buitensportinfrastructuur in onze gemeente. Het is de bedoeling van CD&V om de 

bestaande sportinfrastructuur in de gemeente maximaal te behouden. Indien nodig 

moet de gemeente hierbij helpen door aankoop van de grond of door opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

- CD&V wil met sportraad en sportclubs de mogelijkheden onderzoeken voor de 

organisatie van een gemeenschappelijke jeugdopleiding. CD&V denkt dat de 

samenwerking tussen verschillende clubs en het gemeenschappelijk gebruik van 

bepaalde infrastructuur al heel wat mogelijkheden en toegevoegde waarde kan bieden. 

- CD&V is van mening dat de gemeentelijke sportinfrastructuur ook beschikbaar moet 

zijn voor de verschillende jeugdverenigingen van Heist-op-den-Berg. De sport- en de 

jeugddienst moeten er op toekijken dat de jeugdverengingen ook gebruik kunnen 

maken van deze infrastructuur. 

- CD&V vindt dat sportclubs met een erkende jeugdwerking via de gemeentelijke 

subsidies op een financiële ondersteuning van die jeugdwerking moeten kunnen 

rekenen. De uitwerking van die financiële ondersteuning moet in elk geval gebeuren in 

samenspraak met de jeugddienst en de gemeentelijke jeugdraad. 

- De ondersteuning die de jeugddienst aan de jeugdafdelingen van sportverenigingen 

kan geven, moet in samenspraak met de sportdienst bekeken en herdacht worden. De 

jeugddienst kan ook hier zorgen voor een gerichte inhoudelijke ondersteuning 

bovenop de reeds bestaande financiële ondersteuning via de gemeentelijke subsidies. 

Jeugdafdelingen mogen hierbij wel niet benaderd worden als een jeugdverenigingen. 

Hun werking is helemaal anders en ze liggen ook ingebed in een andere 

moedervereniging. 



- CD&V stelt voor dat de jeugdraad en de jeugddienst bekijken hoe het aanbod van een 

initiatief als Jeugdraad XL kan uitgebreid worden zodat er ook vormingen zijn die 

meer inspelen op de noden van de jeugdafdelingen van de sportverenigingen. 

Eventueel kan er naast Jeugdraad XL ook een afzonderlijk initiatief uitgewerkt worden 

naar deze doelgroep toe. 

 

- CD&V wil met de sportdienst en samen met de sportclubs de initiatieven voor 

sportinitiatie en sportopleiding nog sterk uitbreiden naar de verschillende doelgroepen 

zoals kinderen, jongeren, medioren, senioren, anders-validen, recreanten,… 

- Vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen in sportclubs verdienen volgens CD&V 

de nodige ondersteuning onder de vorm van aangepaste opleiding en vorming of door 

passende adviesverlening door de sportdienst. 

 

- CD&V zal de gezonde recreatie in onze gemeente blijven bevorderen. CD&V wil dit 

doen door de inrichting en bewegwijzering van fiets- en wandelpaden ( o.a. in de 

Goren ), door de aanleg van minstens één ruiterpad, door de aanleg van kleinschalige 

infrastructuur ( bv. petanquebanen) en door het ondersteunen van reeds bestaande 

massasportinitiatieven (zoals Den Toer van Heist en Rondom Netedal). 

 

- De goede samenwerking tussen de gemeentelijke sportdienst en de verschillende 

scholen in de gemeente zorgt via de bestaande interscholensportwedstrijden voor een 

ruim sportief aanbod voor kinderen en jongeren. CD&V ondersteunt dit aanbod en zal 

dit proberen uit te breiden door het uitwerken van nieuwe initiatieven. 

- De verschillende scholen in onze gemeente beschikken over sportinfrastructuur die 

buiten de schooluren zinvol gebruikt kan worden door sportverenigingen uit de 

gemeente. CD&V vindt dat het beschikbaar stellen van deze schoolsportinfrstructuur 

besproken zou moeten worden in een overleg tussen de scholen en de gemeente. 

Hierbij zal de gemeente zo nodig voor logistieke ondersteuning kunnen zorgen voor 

het buitenschoolse gebruik van deze schoolgebouwen. 

 

- CD&V wil naar het voorbeeld van De Heistse Pijl andere sportmanifestaties voor een 

ruimer publiek naar de gemeente halen. Zo mogelijk in samenwerking met sportclubs 

en verenigingen. Voor CD&V is de sporthal een geschikte locatie om dergelijke 

sportmanifestaties te laten doorgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de Heistenaar die van cultuur houdt, met grote C en kleine c 

 

De noodzakelijke uitbreiding van het cultuurcentrum met een podiumzaal die plaats biedt aan 

meer dan 700 toeschouwers en voldoet aan alle akoestische vereisten, heeft Heist-op-den-

Berg in één keer op de culturele kaart geplaatst. In de eerste plaats omdat de nieuwe 

podiumzaal het mogelijk maakt om een nog ruimer en meer divers cultureel aanbod voor te 

schotelen aan de inwoners van onze gemeente. Maar daarnaast ook omdat de zaal én het 

ruimere aanbod een aantrekkingspool is voor mensen uit de dichtere en verdere omgeving van 

Heist-op-den-Berg. 

Bij die uitbreiding van het cultuurcentrum is aan meer gedacht dan alleen een podiumzaal. Er 

zijn ook repetitieruimten in onder gebracht zodat een beginnend muziekgroepje niet langer 

moet wegkruipen in een garage of een hok achteraan in een tuin. Ze vindt nu plaats onder het 

podium waar De Nieuwe Snaar, Kommil Fo of Bart Peeters al hebben opgetreden. 

Naar de toekomst toe moeten we het culturele aanbod in de gemeente nog uitbreiden en 

versterken. Zo kan iedereen zijn gading vinden, zowel de meerwaardezoeker als de gewone 

kunstliefhebber. Belangrijk is ook dat de vele amateurkunstenaar die het beste van zichzelf 

geven in bijvoorbeeld de lokale toneelkring, één van de Heistse fanfares of zangkoren, een 

plaats hebben waar ze hun hobby kunnen beoefenen. We moeten dus in elk geval verder 

kijken dan alleen het cultuurcentrum. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed cultuurbeleid: 

 

- CD&V wenst de vele culturele, socio-culturele en creatieve verenigingen die onze 

gemeente rijk is, blijvend te ondersteunen. Al deze verenigingen hebben een 

belangrijke sociale rol en leveren daarnaast ook hun bijdrage aan de cultuurspreiding 

onder en cultuurbeleving van de inwoners van onze gemeente. Deze ondersteuning 

kan op verschillende manieren geburen: via de druk- en uitleendienst, door technische 

hulp, door bekendmaking van activiteiten via Forum, website of digitale borden en zo 

mogelijk door financiële ondersteuning van bepaalde projecten. CD&V denkt met het 

aanbieden van vorming aan de verenigingsverantwoordelijken of door 

samenwerkinginitiatieven van verschillende verenigingen te stimuleren ook aan andere 

vormen van ondersteuning. 

 

- CD&V wil er over waken dat het aanbod in het cultuurcentrum divers, aantrekkelijk 

en toegankelijk blijft. Zodat elke Heistenaar zijn gading in het programma kan vinden. 

Volgens CD&V is dit de te volgen weg om de uitstraling van het cultuurcentrum 

verder te versterken en het aantal bezoekers uit heel Heist en uit de omliggende regio 

verder te laten stijgen. 

- De nog overblijvende schoonheidsfoutjes en praktische ongemakken in het nieuwe 

gedeelte van het cultuurcentrum en in de nieuwe podiumzaal moeten grondig 

aangepakt en weggewerkt worden. Op die manier wil CD&V voor iedereen het 

comfort verzekeren.  



- Elk idee met als doelstelling het reservatiesysteem voor het volgende seizoen verder te 

verbeteren en te optimaliseren moet onderzocht worden. 

- In de totale programmering van het cultuurcentrum moet meer ruimte voorzien 

worden voor lokale initiatieven. Hierbij denkt CD&V aan de leerlingen van de 

academie of van de verschillende Heistse scholen en natuurlijk ook aan de vele 

culturele verenigingen die onze gemeente rijk is. 

- Het cultuurcentrum moet een samenwerking uitbouwen met de culturele centra uit de 

buurt. CD&V is van mening dat de culturele centra in de regio rond Heist-op-den-

Berg elkaar beter aanvullen dan beconcurreren. 

- De mogelijkheden van de nieuwe concertzaal moeten maximaal benut worden. 

Daarom mag het cultuurcentrum ook ambitieus zijn met deze zaal. Hierbij denkt 

CD&V in de eerste plaats aan de “orchestras in residence”. Door dit verder uit te 

bouwen, kan het cultuurcentrum Zwaneberg zijn plaats verdienen naast 

Concertgebouw Brugge, De Singel in Antwerpen en het Paleis voor Schone Kunsten 

in Brussel. 

- Het cultuurcentrum heeft heel wat expositiemogelijkheden. De kunstenwedstrijd, 

regelmatige rondleidingen, omkaderende activiteiten, lezingen, originele vernissages 

zijn volgens CD&V allemaal uitstekende manieren om die 

tentoonstellingsmogelijkheden nog meer onder de aandacht te brengen. 

- Het cultuurcentrum heeft voor jong en oud een ruim aanbod van vormingen en 

kunsteducatie voor jong en oud. Voor CD&V moeten bij deze vormingen zoveel 

mogelijk verschillende kunstdisciplines (theater, beeld, muziek, dans, circus, culinair, 

in de wereld,…) aan bod komen. CD&V wil dit aanbod nog ruimer bekend maken.  

 

- Heist-op-den-Berg moet zich verder promoten als een cultuurgemeente. CD&V heeft 

hiervoor verschillende ideeën: 

o Supervlieg voor volwassenen 

o een tweejaarlijkse “Biënnale voor Beeldende Kunsten” 

o een beeldenpark ergens in de gemeente 

o een platform voor buitenlandse kunstenaars  (o.a. uit de Roemeense twin city 

ARAD) 

o een festival lyrische kunst 

o een jazz-festival 

o openluchtconcerten in de kerkdorpen 

o een “Festival van Heist” naar analogie met het Festival van Vlaanderen 

o een kunstgalerij. 

- Om Heist-op-den-Berg nog meer als een cultuurgemeente te promoten pleit CD&V 

voor een nog betere en intensievere samenwerking tussen de culturele diensten van de 

gemeente en de toeristische dienst. CD&V wil op die manier de culturele troeven die 

in de gemeente aanwezig zijn en het Heistse cultuurpatrimonium aanwenden om 

toeristen aan te trekken. 

 



- Voor verschillende lokale cultuurverenigingen en –organisaties is het cultuurcentrum 

te groot om er eigen voorstellingen en uitvoeringen te laten doorgaan. Om die reden is 

CD&V er van overtuigd dat in de gemeente ook nood is aan kleinere zalen voor meer 

kleinschalige uitvoeringen. Parochiezalen komen hiervoor zeker in aanmerking. Maar 

indien zich naast deze zalen nog andere mogelijkheden aandienen moeten deze zeker 

bekeken worden. 

- CD&V zal met de kerkelijke overheid bekijken of kerkgebouwen nog voor andere 

activiteiten gebruikt kunnen worden zoals voor concerten, of tentoonstellingen. 

- De cultuurkapel op de berg blijft momenteel nog onderbenut. CD&V stelt voor om 

met kleine ingrepen de akoestiek van deze zaal te verbeteren zodat de mogelijkheden 

van deze zaal vergroten. 

- De repetitieruimtes in het cultuurcentrum hebben heel wat kleine groepen de 

broodnodige ruimte gegeven om zich verder te ontwikkelen en te groeien. CD&V 

denkt dat nog meer groepjes de weg kunnen vinden naar deze repetitieruimen als nog 

meer bekendheid gegeven wordt aan deze ruimtes en ze op een meer flexibele manier 

gereserveerd kunnen worden. 

- CD&V wil onderzoeken hoe leegstaande gebouwen, winkels, woningen of fabriekjes 

in de gemeente een tijdelijke invullen als repetitielokaal, galerijen of ateliers kunnen 

krijgen. Om zo lokale kunstenaars nog meer kansen te bieden naar buiten te komen. 

 

- De Boxzconcerten zijn een goed initiatief van het cultuurcentrum om muziekgroepen 

en artiesten naar Heist te halen die de jongeren aanspreken. CD&V vindt wel dat nog 

meer werk moet gemaakt worden van de bekendheid van de Boxzconcerten bij de 

jeugd in de gemeente.  

 

- Het rijke en diverse erfgoed van onze gemeente mag niet verloren gaan. Onze lokale 

kostbaarheden uit een verder maar ook een meer recent verleden moeten bewaard 

blijven. CD&V wil het gemeentelijke erfgoedbeleid verder uitbouwen in 

samenwerking met de heemkringen, het archief, de dienst ruimtelijke ordening en een 

nog op te richten gemeentelijke of intergemeentelijke erfgoedcel. 

- CD&V wil gemeentelijk en intergemeentelijk ijveren voor behoud van het Kempens 

karakter van Heist-op-den-Berg. Dit kan door een nieuw licht te werpen op hoeves, 

windmolens, diamantnijverheid, fanfares, heemkring, het vooroorlogs patrimonium en 

het patrimonium uit een meer recent verleden. CD&V wil in die zin verder werken 

aan behoud en restauratie van historische gebouwen, kerken en hun interieurs en 

indien mogelijk ook van waardevolle woningen in de gemeente. 

- CD&V wenst de site van de Kaasstrooimolen-Pandoerenhoeve verder uit te bouwen 

tot een interactief heemerf. 

- Heist-op-den-Berg is tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend omwille van de jazz. 

Deze rijke cultuurgeschiedenis mag zeker ook niet verloren gaan. CD&V wil de 

mogelijkheden hiervoor concreet onderzoeken. 

 



- CD&V wil werk maken van een jaarlijkse cultuurmarkt in de loop van de maand juni. 

Deze cultuurmarkt biedt de perfecte kans om het cultuuraanbod voor het komende 

seizoen uit de hele gemeente voor te stellen aan de inwoners van de gemeente. 

- CD&V pleit voor een overleg tussen de Heistse scholen en het cultuurcentrum. Dit om 

samen te bekijken hoe het cultuurcentrum en de bibliotheek kunnen bijdragen tot de 

cultuurbeleving en –beoefening van de leerlingen, zowel van het middelbaar- als het 

basisonderwijs. Volgens CD&V moet het een steven zijn om cultuureducatie in te 

bedden in alle Heistse scholen en in te schrijven als een doorlopende leerlijn. Om zo 

alle kinderen te laten proeven en te leren genieten van cultuur. 

- De verschillende communicatiekanalen van de gemeente zouden ook beschikbaar 

gesteld moeten worden van de cultuurverenigingen. Hiermee kunnen de verenigingen 

volgens CD&V nog een ruimer publiek bereiken. 

- De uit-kalender op de website van de gemeente is een gratis publiciteitskanaal dat 

volgens CD&V geen enkele cultuurvereniging mag laten liggen. Een activiteit er op 

plaatsen zorgt zelfs voor publiciteit buiten de gemeentegrenzen. Daarom moet deze 

kalender actief bekend gemaakt worden onder de cultuurverenigingen in de gemeente. 

- De cultuurraad is en blijft voor CD&V de actieve partner om initiatieven uit te werken 

en het gemeentelijk cultuurbeleid te adviseren.  

- CD&V pleit voor een prima samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, de 

lagere en middelbare scholen, het deeltijds kunstonderwijs, de sportclubs en de 

socioculturele verenigingen. Zo verruimt het educatieve, sociale, culturele en sportieve 

aanbod binnen de bestaande en nieuwe woonkernen en verhoogt de deelname van 

kinderen en jongeren aan het lokale vrijetijdsaanbod. 

- Cultuur in Heist-op-den-Berg moet toegankelijk zijn voor iedereen. CD&V ziet dit 

ruimer dan alleen maar een laagdrempelig aanbod in de programmering. Voor CD&V 

gaat dit ook over een betere mobiliteit, fysieke toegankelijkheid van de verschillende 

zalen en ruimere toegankelijkheid op sociaal en financieel niveau.  

 

- Voor CD&V is de bibliotheek het kennis- en informatiecentrum bij uitstek voor 

iedereen in de gemeente. Een plaats om te lezen, om opzoekwerk te doen, om gebruik 

te kunnen maken van het internet en natuurlijk ook om boeken, tijdschriften, cd’s of 

cd-roms te ontlenen. 

- In samenwerking met het archief van de gemeente moet de bibliotheek de plaats 

worden om meer te weten te komen over de eigen gemeente en haar geschiedenis. 

- Volgens CD&V moet de bibliotheek nog verder evolueren naar een 

ontmoetingscentrum waar ook plaats is voor lezingen, happenings, evenementen en 

tentoonstellingen. Start to Read, Week van de Smaak, Erfgoeddag, Heist bouwt aan 

Vrede zijn mooie voorbeelden van organisaties die plaats vonden in en in 

samenwerking met de bibliotheek. 

- CD&V wil blijvend werk maken van vernieuwing, verdere informatisering en 

optimalisering van de dienstverlening in de bibliotheek. Dit onder meer door invoering 

van een zelfuitleenbalie. 



 

- De Heistse academie heeft met 300 leerlingen de grootste dansopleiding van de 

provincie Antwerpen. Dit maakt onze academie toonaangevend in dit domein. CD&V 

wil er mee over waken dat deze opleiding kwalitatief op niveau blijft en zelfs nog 

verder verbetert. 

- Het moet de ambitie zijn om met de academie ook in andere domeinen het hoogste 

niveau na te streven. Naast deze ambitie vindt CD&V het wel heel erg belangrijk dat 

er op de academie ook plaats blijft voor de minder talentvolle leerlingen die graag een 

bepaalde kunstvorm leren beoefenen. 

- In het lerarenkorps van de academie zitten mensen met heel specifieke kennis 

ervaringen. CD&V zou graag werk maken van scholingsmomenten waarop 

leerkrachten van de lagere en middelbare scholen kennis kunnen opdoen van de 

leerkrachten uit de academie. Om deze dan mee te nemen en toe te passen in hun 

lessen. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die goed onderwijs wil voor kinderen en jongeren in Heist-op-den-

Berg en voor de Heistenaar die graag een cursus volgt 

 

De gemeente Heist-op-den-Berg telt heel wat kleuter-, lagere- en middelbare scholen op haar 

grondgebied. Hierbij zelfs twee gemeentescholen met een vestiging in Zonderschot en in 

Pijpelheide. Het ruime aanbod, de diverse locaties en scholen van de verschillende netten 

maken onze gemeente erg aantrekkelijk bij de scholieren die op zoek zijn naar een opleiding 

die hun interesse wegdraagt. Zo gaan er uit meer dan 30 gemeentes uit de omgeving 

leerlingen naar school in Heist-op-den-Berg. Deze scholen en de geplande 

nieuwbouwprojecten van 2 middelbare scholen versterken mee de centrumfunctie van onze 

gemeente. 

Voor CD&V is onderwijs echter nog veel meer dan dat. Onderwijs is ook een veilige 

schoolomgeving en veilig naar school kunnen fietsen. Maar eveneens de academie, het 

cursuscentrum, de open school, vertoningen in het cultuurcentrum, projecten in de 

bibliotheek, schoolsportwedstrijden of opleidingen georganiseerd door verenigingen. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed onderwijsbeleid: 

 

- Onderwijs is heel erg belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Daarom wil 

CD&V het onderwijs maximaal ondersteunen vanuit de gemeente. 

- De MEGA-scholen is een schitterende samenwerking tussen de elf lagere scholen uit 

onze gemeente en verschillende gemeentelijke diensten zoals de jeugddienst, het 

cultuurcentrum, milieu- en mobiliteitsdienst en politie. Naast een regelmatig overleg 



organiseren ze ook vormingen en activiteiten op maat van de leerlingen. CD&V zal 

deze netoverschrijdende samenwerking maximaal blijven ondersteunen. 

- CD&V zal de MEGA-scholen ondersteunen om zeker werk te blijven maken van 

preventie-initiatieven en dit op verschillende terreinen. Want op jonge leeftijd is het 

gedrag van kinderen nog makkelijker te vormen en bij te sturen. 

 

- Het didactische materiaal waarvan de leerkrachten in de gemeentescholen gebruik 

kunnen maken, moet minstens aan de actuele standaarden voldoen. 

- CD&V wil in de gemeentescholen de participatie van ouders, leerkrachten en 

leerlingen aan het educatieve project van de scholen blijven stimuleren. 

- CD&V vindt de infrastructuur van de gemeentescholen erg belangrijk en wil deze dan 

ook op een zo goed mogelijke manier onderhouden. Bij eventuele ingrepen moet 

duurzaam bouwen de norm zijn. 

- CD&V wil het energieverbruik van de gemeentescholen opvolgen en bekijken met 

welke eenvoudige ingrepen dit kan verminderd worden.  

 

- In de buurt van of op elke basisschool in de gemeente, is er een voor- en naschoolse 

kinderopvang. Dit laat ouders toe het van en naar school brengen beter af te stemmen 

op hun werkuren en verhindert nodeloos transport van kinderen. De voor- en 

naschoolse kinderopvang in onze gemeente is de best uitgebouwde van heel 

Vlaanderen. CD&V zal dit opvang aanbod en de kwaliteit ervan blijven garanderen. 

 

- CD&V is voorstander van de fietskaart en wil deze blijven gebruiken om leerlingen 

vertrouwd te maken met de veilige fietsroutes tussen thuis en de school en te wijzen 

op de gevaarlijke punten op deze routes. CD&V zou deze fietsroutes graag 

bewegwijzeren. 

- CD&V blijft bij De Lijn pleiten voor betere busverbindingen naar het centrum van de 

gemeente om zo de middelbare scholen vlotter bereikbaar te maken vanuit de 

verschillende woonkernen in Heist-op-den-Berg of van buiten de gemeente. Indien De 

Lijn hierbij niet kan helpen, wil CD&V bekijken of een vorm van gemeenschappelijk 

vervoer is uit te werken. 

- Een verkeersveilige omgeving aan elke school is prioritair voor CD&V. 

- De gemeente moet het lessenpakket rond verkeersopvoeding in de verschillende 

scholen blijven ondersteunen. CD&V is voorstander van deze gemeentelijke 

ondersteuning om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. 

 

- CD&V stelt voor om naar analogie met de MEGA-scholen ook een overleg op te 

starten met de middelbare scholen uit onze gemeente. In functie van de vragen en de 

noden van de scholen kunnen hier dan ook verschillende gemeentelijke diensten bij 

betrokken worden. 

- Een regelmatig overleg tussen de kleuter-, basis- en middelbare scholen in de 

gemeente kan volgens CD&V een duidelijk toegevoegde waarde hebben. De 



gemeente kan participeren in dit overleg en het administratief ondersteunen. 

Vermindering van energieverbruik, afvalpreventie en bij uitbreiding duurzaamheid in 

het algemeen is voor CD&V een eerste onderwerp dat op dergelijk overleg ter sprake 

zou kunnen komen. Zo kunnen de scholen hun kennis en ervaring op dit terrein 

uitwisselen. Als groep kunnen de scholen ook makkelijker mensen aantrekken die 

gespecialiseerd zijn in deze materie dan wanneer ze dat elk individueel zouden doen. 

Op termijn kunnen ook andere schooloverstijgende onderwerpen besproken kunnen 

worden op dit overleg. CD&V denkt hierbij aan zorgcoördinatie. 

- CD&V pleit voor een regelmatig overleg en een intensieve samenwerking tussen de 

Heistse bedrijven en de middelbare scholen uit de gemeente. CD&V ziet hier een 

enorme meerwaarde in. Want door dat overleg kunnen de scholen hun opleidingen 

meer afstemmen op de noden van de bedrijven. Bedrijven zouden ook kunnen inspelen 

op vragen van de scholen. Zo kunnen er bijvoorbeeld praktijklessen gegeven worden 

in de bedrijven. Waardoor de studenten ervaring opdoen met de meest moderne 

toestellen. Dit alles kan uiteindelijk zorgen voor een vlottere doorstroming van 

afstuderende studenten naar de bedrijven in de gemeente. 

 

- CD&V wil blijvend werk maken van het ondersteunend aanbod van verschillende 

gemeentelijke diensten voor de scholen. Er zijn de vertoningen in het cultuurcentrum, 

tentoonstellingen in de bibliotheek, interscholensportwedstrijden, initiaties door de 

academie en vormingen rond opvoeding georganiseerd door het OCMW. Deze 

verruimende activiteiten kunnen niet langer weggedacht worden uit het huidig 

onderwijs. Daarnaast zou CD&V samen met de scholen willen bekijken welke 

opportuniteiten zich nog aandienen op gebieden als cultuur, sport, toerisme en 

werkgelegenheid. Waar mogelijk moet de gemeente dan faciliterend optreden om een 

nieuwe samenwerking op te zetten en te ondersteunen. 

- De verschillende scholen in onze gemeente beschikken over heel wat ruimte die buiten 

de schooluren zinvol gebruikt kan worden door verenigingen. CD&V vindt dat het 

beschikbaar stellen van deze ruimtes besproken zou moeten worden in een overleg 

tussen de scholen en de gemeente. Hierbij zal de gemeente zo nodig voor logistieke 

ondersteuning kunnen zorgen voor het buitenschoolse gebruik van deze 

schoolgebouwen. 

- De middelbare scholen organiseren voor hun laatstejaarsstudenten een infobeurs over 

verdere studie- of jobmogelijkheden. Een logistieke ondersteuning van deze 

infobeurzen vanuit de gemeente is volgens CD&V zeker mogelijk. Samen met de 

scholen zou CD&V willen bekijken of de verschillende infobeurzen niet op één 

locatie in de gemeente kunnen georganiseerd worden en bij uitbreiding open gesteld 

kunnen worden voor geinteresseerden uit heel de gemeente. 

- Het onderwijsaanbod van de verschillende middelbare scholen moet buiten de 

gemeentegrenzen bekend worden gemaakt. Ook dit is een vorm van promotie voor de 

gemeente en kan nieuwe mensen aantrekken naar onze gemeente. 

 



- In het lerarenkorps van de academie zitten mensen met heel specifieke kennis en 

creatieve ervaring. CD&V zou graag werk maken van scholingsmomenten waarop 

leerkrachten van de lagere en middelbare scholen kennis kunnen opdoen van de 

leerkrachten uit de academie. Om deze dan mee te nemen en toe te passen in hun eigen 

lessen. Indien haalbaar zouden leerkrachten van de academie ook gedurende enkele 

uren les kunnen gaan geven in een lagere of middelbare school. 

- De academie barst momenteel uit haar voegen. Er volgen  meer dan 2000 leerlingen 

les. Hiervoor is het huidig gebouw niet voorzien. CD&V wenst  de lopende 

renovatiewerken van het bestaande academiegebouw systematisch verder te zetten tot 

ze volledig voltooid zijn. Op die manier zal de huidige infrastructuur weer voldoen 

aan alle huidige normen en regelgevingen. Het uitbreidingsproject met een nieuwbouw 

moet effectief starten in de loop van volgend jaar. De verschillende offertes worden 

hiervoor momenteel onderzocht. CD&V zal er over waken dat dit project budgetair 

haalbaar blijft voor onze gemeente. 

- De uitbreiding van de academie kan waarschijnlijk ook bepaalde mogelijkheden 

bieden voor cursuscentrum en scholen uit de gemeente. Voor CD&V moet de 

vernieuwde academie perfect inspelen op de noden en verlangens van de verschillende 

gebruikers. 

- Samen met de uitbreiding van de academie zal CD&V zoeken naar een goede 

oplossing voor de verkeersstromen in de omgeving van de academie. Zodat aan de 

academie ook een verkeersveilige schoolomgeving wordt gecreëerd. 

 

- Al meer dan 25 jaar bereikt het cursuscentrum met haar aanbod van vormingen, 

cursussen, opleidingen en bezoeken heel veel mensen. Dit succesvolle initiatief kan 

zonder meer op de steun van CD&V blijven rekenen. In de komende weken krijgt het 

cursuscentrum reeds de beschikking over 2 nieuwe lokalen in de gerestaureerde 

boterhal. 

- Voor CD&V moet de gemeente aan het cursuscentrum de mogelijkheden blijven 

bieden om te kunnen inspelen op de evoluerende opleidingsnoden van een steeds 

groeiende groep van de bevolking met vrije tijd in de loop van de dag. Het 

cursuscentrum vervult immers een belangrijke maatschappelijke rol als 

vormingscentrum en ontmoetingscentrum voor honderden inwoners, o.a. medioren en 

senioren. Tevens biedt het ook tientallen inwoners de kans om hun kennis en 

vaardigheden als vrijwillige leerkracht ten dienste te stellen van de cursisten. 

- De kanalen waarlangs het cursuscentrum haar aanbod bekendmaakt zijn duidelijk 

bekend bij het doelpubliek. CD&V zou willen bekijken of het aanbod van andere 

gemeentelijke diensten, Open school en verenigingen uit de gemeente via deze weg 

mee bekend zou kunnen gemaakt worden. Scholen organiseren ook vaak interessante 

gespreksavonden. Door promotie via diezelfde weg kunnen deze mogelijk een breder 

publiek dan alleen de ouders van leerlingen bereiken. 

 

 



Voor de Heistenaar die een verkeersveilige gemeente wil en een vlotte mobiliteit van, 

naar en door Heist-op-den-Berg 

 

Er is  werk gemaakt van de inrichting en signalisatie van verschillende verblijfsgebieden als 

een zone 30. Het snelhedenbeleid is principieel uitgewerkt voor het hele grondgebied. Dit 

moet de komende weken nog effectief gerealiseerd worden op het terrein. 

De voorbije zes jaar zijn al een aantal fietspaden aangelegd en vernieuwd. Maar nog 

belangrijker is dat in heel de gemeente een meetcampagne werd uitgevoerd met de meetfiets. 

Op die manier zijn de probleempunten voor de verschillende fietspaden over het hele 

grondgebied van de gemeente in kaart gebracht. Met deze informatie zal CD&V doelgericht 

aan de slag gaan om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren. 

Spijtig genoeg heeft De Lijn nog maar net een aantal busverbindingen in onze gemeente 

afgeschaft. Dit komt de mobiliteit van heel wat inwoners van onze gemeente niet ten goede. 

De Lijn heeft echter niet willen luisteren naar onze argumenten tegen de afschaffing van deze 

busverbindingen. CD&V zal in elk geval blijven pleiten voor betere busverbindingen op het 

grondgebied van Heist-op-den-Berg. 

  

CD&V-programmapunten voor een goed verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid: 

 

- De visie van CD&V om een verkeersveilige gemeente te realiseren is het STOP-

principe. Bij de inrichting van verkeersinfrastructuur gaan Stappers, Trappers en 

Openbaar vervoer voor op Personenwagens. 

- De adviesraad verkeer en het verkeersplatform zijn voor CD&V belangrijke 

adviserende partners bij de realisatie van een verkeersveilige gemeente. 

- Het belangrijkste uitgangspunt bij de heraanleg van straten en woonkernen is voor 

CD&V het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

 

- CD&V werkt aan de uitbreiding en verbetering van het fietspadennet. Want meer dan 

80% van onze dagelijkse verplaatsingen zijn korter dan 5 km en lenen zich dus perfect 

tot het gebruik van een fiets. Een succesvol fietsbeleid steunt op zes hoofdeisen:  

o een planmatige aanpak,  

o directheid wat praktisch betekent dat voor de fiets de kortste route moet 

worden gekozen en voor de auto de langste,  

o veiligheid,  

o comfort,  

o aantrekkelijkheid en  

o sensibilisatieacties. 

- Voldoende brede en vrijliggende fietspaden is voor CD&V de na te streven 

doelstelling bij de aanleg van nieuwe fietspaden.. CD&V heeft al verschillende 

subsidieprocedures opgestart voor de heraanleg van een aantal intensief gebruikte 

fietspaden zoals de Herentalse steenweg, de Bredestraat, de Galgestraat, de doortocht 

in Itegem, de Goorweg, de Heist-Goorstraat…. CD&V probeert deze werken te 



combineren met de aanleg van riolering. Op die manier realiseren wij kwaliteitsvol 

werk met maximale subsidies en beperkte last voor de gebruikers en omwonenden. 

- CD&V zal zorgen voor veilige en goed onderhouden fietspaden in heel de gemeente. 

Dit kan alle inwoners stimuleren de fiets te nemen voor een verplaatsing in de 

gemeente. 

- CD&V wil het netwerk van trage wegen verder in kaart brengen. Daarnaast werkt 

CD&V aan de verbetering ervan met regelmatig en aangepast onderhoud (maaien, 

effenen). De trage wegen zijn ideale wegen voor veilige verplaatsingen. Maar ze 

zorgen ook voor een recreatieve en toeristische ontsluiting van de open ruimte en de 

woonkernen in onze gemeente. 

- Het sneeuwvrij maken van fietspaden, al enkele jaren geleden opgestart, gaat door 

CD&V nog verder uitbreid worden naar alle prioritaire fietspaden over het hele 

grondgebied van de gemeente. Op die manier zal het ook veilig fietsen zijn in de 

winter. 

- Om fietsverplaatsingen vanuit Heist naar buiten de gemeente te stimuleren werkt 

CD&V verder aan de voorbereiding van de realisatie van een fietspad langs de N10 en 

van een fiets-o-strade langs de bestaande spoorlijn tussen Lier en Aarschot. Naast een 

vlotte fietsverbinding met Lier en Aarschot realiseert de fietsostrade binnen onze 

gemeente voor heel wat fietsers de kortste en meest veilige weg naar het station, het 

centrum, de school of de sportinfrastructuur. 

- CD&V is voorstander van de fietskaart en wil deze blijven gebruiken om leerlingen 

vertrouwd te maken met de veilige fietsroutes tussen thuis en de school en te wijzen op 

de gevaarlijke punten op deze routes. CD&V zou deze fietsroutes graag 

bewegwijzeren. 

- Op dit moment komen maar weinig kinderen met de fiets naar het speelplein. CD&V 

zou dit graag stimuleren en wil bekijken of de fietskaart, die gebruikt wordt om 

leerlingen vertrouwd te maken met de veilige fietsroutes in de gemeente, hierbij niet 

kan helpen. 

- CD&V blijft het idee van een fietsersbrug over de spoorweg van de Oude Kattestraat 

naar de Kattestraat genegen. Met zo’n fietsersbrug komt de Moretuswijk en de ruimere 

omgeving met enkele honderden woningen dichter bij het centrum van Heist te liggen. 

 

- CD&V pleit voor goede busverbindingen doorheen heel de gemeente. Het centrum 

van de gemeente, het station, de verschillende scholen en het industriepark moeten met 

de bus allemaal vlot bereikbaar zijn vanuit de verschillende woonkernen. CD&V zal 

hier bij De Lijn blijven op aandringen. 

- Indien De Lijn hierbij niet kan helpen, wil CD&V onderzoeken of voor sommige 

bestemmingen, bijvoorbeeld het industriepark, een vorm van gemeenschappelijk 

vervoer is uit te werken. 

- CD&V blijft verder inzetten op de promotie van de belbus. Want de belbus blijft 

momenteel nog steeds een optie voor verplaatsingen binnen de gemeente. De 



dienstverlening door de belbus moet dan ook stipt en correct blijven gebeuren, want 

elke oproep telt. 

 

- De totale lengte van het wegennet in onze gemeente bedraagt meer dan 350 km. 

CD&V vindt een goed onderhoud van deze wegen belangrijk want dit draagt bij tot de 

verkeersveiligheid. Waar nodig moeten de wegen vernieuwd worden. 

- CD&V is absolute voorstander van de 30-, 50-, 70 km/u-zones in heel de gemeente 

omwille van de duidelijkheid en de verkeersveiligheid . In verblijfsgebieden, zoals 

woonkernen, schoolomgevingen en wijken kan er maximum 30 km/u gereden worden. 

In een 30 km/u-zone is gemengd verkeer mogelijk. In bijvoorbeeld de Bergstraat, 

Wiekevorstdorp en de kern van Itegem is een 30 km/u-zone aangewezen, volgens 

CD&V. Bij een snelheidsregime van maximum 50 km/uur hoort een verhoogde 

aanliggende fietsinfrastructuur. Wegen waar maximum aan 70 km/u mag worden 

gereden, vragen vrijliggende fietsinfrastructuur. 90 km/u-zones zijn niet meer 

wenselijk binnen onze gemeente. Weldra zullen dan ook hoge snelheden op smalle 

landwegen niet meer mogelijk zijn, zelfs zonder plaatsing van extra verkeersborden. 

- CD&V wil bijkomende snelheidsindicatieborden plaatsen, omdat de borden die al zijn 

geplaatst een gunstige invloed hebben op de snelheid. 

- In het belang van de verkeersveiligheid wil CD&V extra zorg besteden aan het maaien 

van de bermen. Dit verhoogt de zichtbaarheid van fietsers en automobilisten. 

 

- In het kader van het masterplan voor het centrum van de gemeente zal CD&V ook een 

specifiek plan voor de mobiliteit in het centrum uitwerken. Naast een vlotte 

bereikbaarheid van de Bergstraat, het station, de verschillende scholen en het 

cultuurcentrum is een belangrijke doelstelling van dit plan het verkeersluw maken van 

het plein onderaan de berg. In dit plan blijft CD&V voluit kiezen voor gratis parkeren 

en de randparkings. 

 

- Een verkeersveilige omgeving aan elke school is prioritair voor CD&V. 

- De gemeente moet het lessenpakket rond verkeersopvoeding in de verschillende 

scholen blijven ondersteunen. CD&V is voorstander van deze gemeentelijke 

ondersteuning om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren. 

- Voor CD&V zijn lessen over verkeersveiligheid of meewerken aan het onderhouden 

van verkeerssignalisatie en het openbaar domein perfecte alternatieve straffen voor 

jongeren die verkeersovertredingen begaan. 

- Samen met de uitbreiding van de academie zal CD&V zoeken naar een goede 

oplossing voor de verkeersstromen in de omgeving van de academie. Zodat aan de 

academie ook een verkeersveilige schoolomgeving wordt gecreëerd. 

 

 

 

 



Voor de Heistenaar die extra ondersteuning nodig heeft 

 

In de voorbije jaren werd de dienstverlening van het OCMW uitgebreid met een 

gezondheidsdienst, met opvoedingsondersteuning en met armoedebegeleiding. Een aantal 

sociale taken verhuisden van de gemeente naar het OCMW, zoals de aanvraag van 

pensioenen, de sociale voordelen en de mantelzorgpremie. Hierdoor fungeert het OCMW nu 

al als één loket voor het sociaal beleid van de lokale overheid. 

Er gebeurden belangrijke investeringen voor de verbetering van de huisvesting van de 

buitenschoolse kinderopvang. Mede hierdoor heeft onze gemeente de best uitgebouwde voor- 

en naschoolse kinderopvang van Vlaanderen. Voor de opvang van -3-jarigen werd een eerste 

kinderdagverblijf geopend. Eveneens is er uitvoerig en met heel veel betrokkenen nagedacht 

over de diensten die het sociaal huis in de toekomst zal moeten aanbieden. 

In een samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten en het OCMW is de 

vrijetijdskaart ingevoerd. Deze vrijetijdskaart geeft mensen met een lager inkomen ook 

toegang tot cultuur, sport en het verenigingsleven. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed welzijnsbeleid: 

 

- Ook voor het sociaal beleid van onze gemeente werkt CD&V aan een visie op lange 

termijn. Een sociaal beleidsplan is hiervoor de leidraad. Bij de opmaak van een nieuw 

plan zullen we opnieuw alle actoren uit de gemeente en deskundigen betrekken. 

- CD&V zal het gevoerde sociaal beleid regelmatig terugkoppelen naar het sociale 

werkveld. Daarom zal op regelmatige basis overlegd worden met de welzijnsraad, de 

thuiszorgdiensten en de woonzorgcentra. 

- De bouw van een nieuw sociaal huis op de huidige OCMW-site is een prioriteit. 

CD&V wil zoveel mogelijk welzijnsdiensten in één huis onderbrengen. Hierbij 

ondermeer het huis van het kind, een woonwinkel,... Deze aanpak zal versnippering 

van de diensten tegen gaan. Mensen zullen niet nodeloos worden doorverwezen. 

Daarenboven werkt deze aanpak ook nog eens drempelverlagend voor alle mensen die 

hulp nodig hebben. 

- Werkgroepen, samengesteld uit betrokken partners zullen opgestart worden en werken 

aan het oplossen van huisvestingsproblemen, buurtwerking en diversiteit. 

- CD&V wil zelfstandigen die in moeilijkheden zitten begeleiden. 

- Kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang blijft een prioriteit van CD&V. 

Kinderopvang mag niet met wachtlijsten werken. Daarom blijven we investeren in 

uitbreidingen. Dit voor zowel de voor- en naschoolse kinderopvang als voor de 

allerkleinsten tot 3 jaar. 

 

- Mensen die een leefloon krijgen, wil CD&V activeren naar werk met een intensieve 

begeleiding. De gemeente of het OCMW kan ook mensen tewerkstellen in het systeem 

van artikel 60. 



- Mensen met een laag inkomen zal CD&V ondersteunen zodat ze met eenvoudige 

ingrepen hun energiefactuur kunnen verlagen. 

- Het OCMW zou haar aanbod van vormingen moeten uitbreiden met een vorming 

waarin jongeren kunnen leren op een gepaste manier met geld om te gaan. Op jonge 

leeftijd met geld leren omgaan kan volgens CD&V echt helpen om mensen uit de 

financiële problemen te houden. 

 

- We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde 

omgeving, kunnen blijven wonen. Daarom zal CD&V de dienstverlening die hiertoe 

bijdraagt, zoals poetshulp, bedeling van warme maaltijden, personenalarm, klus- en 

verhuisdienst, gezins- en bejaardenhulp en de mantelzorgpremie zeker behouden en 

waar nodig verder versterken. 

- CD&V wil het zorgwonen promoten door de aanpassingen aan de woningen die 

hiervoor noodzakelijk zijn, toe te laten. 

- CD&V gaat de initiatieven voor de bouw van assistentiewoningen aanmoedigen.  

- In onze gemeente zijn er heel wat niet mobiele mensen die niet bij de verschillende 

diensten raken. Met CD&V zullen nog meer dan nu aan huis worden bezocht voor het 

leveren van administratieve diensten. 

- Het is de bedoeling van CD&V dat woningen die door het lokale bestuur beschikbaar 

gesteld worden, aan welke doelgroep dan ook (crisisopvang, AMA’s,…), in orde zijn 

en aangepast aan de huidige comfortnormen. Het OCMW moet over voldoende van 

deze crisiswoningen beschikken om mensen in nood te kunnen helpen. 

- De huidige mantelzorgpremie is een steuntje in de rug voor mensen die iemand thuis 

verzorgen. CD&V wil ook in de toekomst deze premie behouden. 

 

- CD&V vindt de vrijetijdskaart een belangrijk en goed instrument om kansarmen en 

mensen met een beperking toch te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod in onze 

gemeente. Deze kaart werkt duidelijk drempelverlagend. Daarnaast wil CD&V nog 

andere instrumenten proberen uit te werken die hiertoe kunnen bijdragen. 

 

- Mensen met minder kansen moeten met de nodige begeleiding ook toegang krijgen tot 

voor hen aangepast werk met de nodige trajectbegeleiding. CD&V wenst dat het 

OCMW gaat fungeren als regisseur van de sociale tewerkstelling in de gemeente. 

- Voor personen met een handicap die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen 

of niet in een beschutte werkplaats tewerkgesteld kunnen worden, wil CD&V een 

arbeidszorgproject opstarten in onze gemeente. 

 

- Drugpreventie is belangrijk. Samen met scholen, horeca en andere partners blijven we 

investeren in drugpreventie.  

- CD&V wil ouders met vragen helpen bij het opvoeden van hun kinderen. In de eerste 

plaats via de opvoedingswinkel. Aanvullend zal CD&V regelmatig lezingen of 

vormingen organiseren. 



- Heel wat mensen in de gemeente kampen met schulden. Naast een passende 

begeleiding van deze mensen maakt CD&V werk van preventieve acties tot 

bewustmaking van het gevaar van kopen op krediet. 

 

- Een computer is voor kansengroepen en senioren vaak geen dagelijks 

gebruiksvoorwerp. Hierdoor zijn ze ook niet vertrouwd met het internet of de nieuwe 

sociale media. CD&V vindt de gebruikscomputers in de bibliotheek een eerste stap in 

de goede richting maar wil bekijken op welke manier deze groep mensen nog meer 

vertrouwd kan raken met de computer en zijn mogelijkheden. 

- Bij de heraanleg van een straat en bij de realisatie van een gemeentelijk nieuwbouw of 

verbouwingsproject zal CD&V beroep doen op de adviesraad voor personen met een 

handicap om de toegankelijkheid van het project te garanderen. Bij privé projecten wil 

CD&V de bouwheer stimuleren de toegankelijkheid van het project te garanderen. 

- Onze gemeente telt heel wat sportverenigingen met G-activiteiten. CD&V wil de 

andere verenigingen blijven sensibiliseren een G-aanbod uit te werken en hun 

activiteiten toegankelijk te maken voor personen met een handicap. 

 

- De vereenzaming van alleenstaanden moet worden voorkomen. Een sociaal netwerk 

waarin mensen elkaar kennen en leren kennen is volgens CD&V hiervoor essentieel. 

Naast verenigingen kunnen dienstencentra, met een ontmoetingscentrum, hier zeker 

toe bijdragen. Daarom wil CD&V de mogelijkheid onderzoeken om op enkele 

plaatsen in de gemeente een dienstencentrum op te richten. Lokaal kan voor elke 

dienstencentrum bekeken worden welke diensten hier nog in ondergebracht en 

aangeboden kunnen worden. Voor mensen die minder mobiel zijn, probeert CD&V 

een vrijwilligersnetwerk uit te bouwen van mensen die langskomen aan huis. 

 

- CD&V wil in de gemeente werk blijven maken van een diversiteitsbeleid.  

- CD&V zal haar beleidsbeslissingen altijd toetsen aan effecten bij mensen in armoede, 

senioren of mensen met een handicap. 

 

- CD&V gaat volgende projecten, samen met andere welzijnspartners, onderzoeken op 

hun haalbaarheid:  huiswerkbegeleiding, een sociaal restaurant, buurtdiensten. 

- Heist-op-den-Berg is een dementievriendelijke gemeente. Het is de ambitie van 

CD&V om deze titel te blijven dragen. 

- CD&V is voorstander van vroeg-detectie en –preventie bij bejaarden. CD&V denkt 

onder meer aan: 

o Senioren thuishulp bieden wanneer ze niet meer of minder zelfraadzaam zijn. 

Een boodschappendienst is voor hen ook erg belangrijk. 

o Een meldpunt waar senioren (of hun buren of kinderen) problemen kunnen 

seinen.  

o Mensen in nood opsporen via allerlei organisaties. De poetshulp, de 

ziekenbezoekers, de vrijwilligers van de bibliotheek die boeken aan huis 



brengen,… stimuleren om de mensen die ze bezoeken door te verwijzen naar 

de diensten van de gemeente die hen gepaste hulp kunnen bieden. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar, omdat hij graag in Heist-op-den-Berg woont 

 

De afgelopen legislatuur was CD&V de drijvende kracht achter de actualisatie van de 

woonbehoeftestudie. Deze studie heeft aanleiding gegeven tot een woonbeleidsplan waaruit 

verschillende actiepunten naar voren komen.  

Verder heeft CD&V werk gemaakt van de wooninformatiebrochure, de aansluiting bij het 

Kempens Woonplatform en gebeurde er regelmatig overleg met alle lokale woonactoren in 

het Lokaal Woonoverleg. 

Op het vlak van sociale huur- en koopwoningen zijn er opmerkelijke investeringen gebeurd. 

Door de Maatschappij voor de Huisvesting zijn er in de deelgemeenten Heist-op-den-Berg, 

Itegem en Wiekevorst 71 sociale woningen gebouwd. Daarnaast heeft ze ook gronden gekocht 

waarop in de toekomst sociale woningen gebouwd kunnen worden, meerbepaald in Heist-op-

den-Berg en Wiekevorst. De Zonnige Kempen bouwt in Pijpelheide momenteel 67 sociale 

woningen en heeft bouwgronden aangekocht in Booischot. De huisvestingsmaatschappijen 

zijn ook bezig met het renoveren van woningen die vroeger zijn gebouwd. Het aantal 

woningen ter beschikking gesteld door het SVK (Sociaal Verhuur Kantoor) is daarenboven 

ook nog eens toegenomen. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed woonbeleid: 

 

- CD&V wil in de komende legislatuur voldoende sociale woningen bouwen zodat het 

sociaal objectief bereikt wordt. Dit objectief stelt de realisatie van 380 nieuwe sociale 

woningen tegen 2020 voorop. 

- Om wonen in Heist-op-den-Berg betaalbaar te houden, wil CD&V regelmatig sociale 

kavels beschikbaar stellen. Dit onder meer door in elke grote verkaveling een aantal 

percelen als sociale kavel te laten inkleuren. 

- Om sociale huurwoningen terug in de markt te brengen, wil CD&V bekijken op welke 

manier oudere huurders kunnen gestimuleerd worden te verhuizen naar een aangepaste 

woning. 

- Het is de bedoeling van CD&V om nieuwe sociale huisvestingsprojecten zo ruim 

mogelijk bekend te maken in de gemeente, dit o.a. via de gemeentekrant en de lokale 

reclamebladen. 

 

- CD&V wil een woonwinkel opstarten in Heist-op-den-Berg waar alle inwoners van de 

gemeente terecht kunnen voor informatie en advies rond wonen. Bijvoorbeeld over de 



verschillende premies, in verband met energiebesparingen, specifieke technische tips 

of informatie over toegankelijkheid en hoe deze in de praktijk te realiseren. 

- Alle inwoners van de gemeente moeten op de hoogte zijn van de premies en subsidies 

die kunnen aangevraagd worden bij de verschillende bestuursniveaus en EANDIS. 

CD&V wil hiervoor een actieve informatiecampagne opzetten binnen de gemeente. 

 

- Voor CD&V zijn duurzaam bouwen en levenslang wonen twee belangrijke 

uitgangspunten voor elk nieuwbouw- of verbouwingsproject in de gemeente. Elke 

inwoner met bouwplannen moet hierover de nodige informatie kunnen inwinnen bij de 

gemeente. 

- Omdat gronden waarop gebouwd mag worden steeds schaarser worden, pleit CD&V 

voor een duurzaam gebruik van de nog beschikbare en bebouwbare ruimte. Werken 

met inbreidingen is een mogelijkheid om dit principe in de praktijk om te zetten. 

- CD&V gaat onderzoeken of de gemeente de motor kan zijn van een programma dat de 

inwoners van de gemeente stimuleert om met kleine ingrepen en veranderingen hun 

woning een heel stuk energiezuiniger te maken. CD&V wil het goede voorbeeld 

geven door eerst en vooral de gebouwen van de gemeente aan te pakken en 

energiezuiniger te maken. Projecten aan de gemeentelijke gebouwen kunnen ook 

dienst doen als voorbeeld om de haalbaarheid van bepaalde ingrepen aan te tonen. 

 

- CD&V wil zorgen voor voldoende woonaanbod in de verschillende woonkernen. 

- In elke deelgemeente zouden de nodige winkels moeten zijn zodat de mensen die er 

wonen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Naast winkels is de aanwezigheid van 

andere voorzieningen zoals een school, sportinfrastructuur, groenruimte, een 

speelterrein, een feestzaal en een ruimte om te fuiven ook belangrijk om het wonen in 

de kernen aantrekkelijk en aangenaam te maken. Indien mogelijk zal CD&V hier voor 

te zorgen of een beleid voeren om dit zoveel mogelijk te stimuleren. 

- Een belangrijk aandachtspunt van CD&V bij de inrichting van woongebieden, zowel 

in ’t centrum van de gemeente als in de verschillende woonkernen, is dat deze 

kleinschalig en overzichtelijk blijven. Dit is belangrijk om er voor te zorgen dat 

mensen elkaar blijven kennen. 

 

- Het aanbod aan woningen voor ouderen moet verder uitbreiden in de verschillende 

deelgemeentes. CD&V ziet deze aangepaste woningen in de eerste plaats dicht bij 

woonkernen liggen zodat de bewoners niet raken afgesneden van de verschillende 

voorzieningen in die woonkernen. In de komende legislatuur moeten minstens 100 

serviceflats gerealiseerd worden in onze gemeente. 

- Levenslang wonen is voor CD&V een belangrijk uitgangspunt. Daarom moeten 

ouderen gestimuleerd worden zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. 

Mensen moeten hierover bij de gemeente het nodige advies kunnen inwinnen. 

- CD&V wil de realisatie van ADL-woningen stimuleren. In Wiekevorst zijn er al 

concrete plannen voor dergelijke ADL-woningen. Meer algemeen gaat wonen op het 



platteland zeer goed samen met zorg. CD&V staat daarom open voor allerlei vormen 

van woon-zorg-combinaties in onze gemeente. 

- CD&V gaat het traject woonbegeleiding voor zwakke huurders nog verder uitbreiden 

en verbeteren. 

 

- CD&V gaat bestuderen welke beleidsmaatregelen zijn te nemen om slapende panden 

te activeren en leegstand of verkrotting tegen te gaan. Na grondig onderzoek, moeten 

de nodige maatregelen gebundeld worden in een globaal plan van aanpak. 

- Bij winkels, zowel in het centrum van de gemeente als in de verschillende 

woonkernen, zal CD&V wonen boven winkels stimuleren en bevorderen met behulp 

van aangepaste reglementering. CD&V vindt dit belangrijk omdat op die manier meer 

woningen op de markt komen. Daarnaast zorgt bewoning er voor dat na sluitingsuur 

de omgeving van de winkels niet volledig verlaten is. Bewoners zorgen ook voor 

sociale controle en extra veiligheid in de centra. 

- Het platteland met pit in de kern blijft voor CD&V de perfecte beschrijving van onze 

gemeente. Om dit uitgangspunt te realiseren zal CD&V de kwaliteit van de 

woonomgeving blijven verbeteren door de herinrichting van de verschillende 

dorpskernen en het centrum van de gemeente te blijven verder zetten. 

- Het is de bedoeling van CD&V om de woningen die door het lokale bestuur 

beschikbaar gesteld worden, aan welke doelgroep dan ook (crisisopvang, AMA’s,…), 

in orde zijn en aangepast aan de huidige comfortnormen. 

- CD&V wil zeker ook oog hebben voor de bewoners van het woonwagenpark en hun 

specifieke woonbehoeften. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die zich Europees burger voelt 

 

Een gemeentebestuur kan niet anders dan de nodige aandacht te hebben voor Europa. Eerst en 

vooral omdat Europa aan de basis ligt van heel wat gemeentelijke beslissingen. Maar ook 

omdat Europa heel wat kansen en mogelijkheden biedt die een gunstige invloed kunnen 

hebben op de inwoners. 

De voorbije zes jaar heeft CD&V al heel wat aandacht gehad voor Europa. Zo was CD&V de 

drijvende kracht achter Het Twin City-project met de stad Arad in Roemenië. Uit de 

samenwerking tussen Heist-op-den-Berg en Arad zijn vooral culturele en sportieve 

uitwisselingen gevolgd, met een duidelijke meerwaarde voor iedereen die er heeft aan 

meegedaan. CD&V leert hieruit dat het ook mogelijk is om internationale uitwisselingen op 

te zetten met de gemeente als motor. Omdat het Twin City-project zo positief is onthaald door 

de mensen en verenigingen die er hebben aan meegewerkt, wil CD&V deze ingeslagen weg 

van internationalisering zeker verder blijven bewandelen. 



CD&V heeft ook de inwoners meer vertrouwd gemaakt met de Europese instellingen en de 

invloed van deze instellingen op ons dagelijks leven. Meer dan 1000 inwoners, senioren en 

cursisten van het cursuscentrum, brachten een geleid bezoek aan het Europees Parlement en 

aan de Europese wijk te Brussel. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed Europa-beleid: 

 

- CD&V wil voor gemeentelijke projecten en initiatieven nog meer gebruik maken van 

Europese subsidies. Een personeelslid zal belast worden het opvolgen van de 

reglementen en mogelijkheden. Deze persoon moet ook nagaan welke Europese 

initiatieven er zijn waar de gemeente zich bij kan aansluiten. 

- Uitwisselingsprojecten met steden of gemeenten uit een ander Europees land dragen 

bij de deelnemers ervan bij tot meer respect en begrip voor en een grotere 

betrokkenheid bij andere culturen. Naast het bestendigen van de opgebouwde relaties 

en projecten met Arad wil CD&V daarom op zoek gaan naar bijkomende 

partnersteden om nieuwe uitwisselingsprojecten mee op te zetten. Dit kunnen 

projecten zijn op heel andere domeinen dan de reeds bestaande projecten en CD&V 

hoopt dat er naast verenigingen ook scholen en bedrijven kunnen deelnemen. 

- Aan Europese projecten werken binnen de gemeente vaak verschillende partners mee 

zoals gemeentelijke diensten, scholen, bedrijven, sportverenigingen… die in normale 

omstandigheden niet zo erg veel banden hebben met elkaar. Een breed uitgebouwd 

extern project kan dus ook de interne gemeentelijke samenhang bevorderen. 

- De projecten op gebied van internationalisering hebben Heist-op-den-Berg 

internationaal op de kaart gezet. Dit kan helpen om nieuwe partnersteden te vinden. 

CD&V vindt het ook erg belangrijk dat er naar de burger toe open gecommuniceerd 

wordt over het al dan niet welslagen van nieuwe projecten en de eventuele 

toegevoegde waarde van de lopende projecten. 

- Volgens CD&V moet de gemeente nog meer proberen de inwoners van de gemeente 

Europees te sensibiliseren. Vooral omdat Europa een erg belangrijk beslissingsniveau 

is. CD&V stelt daarom voor om de geleide bezoeken aan het Europees parlement en 

de Europawijk in Brussel op regelmatige basis te blijven organiseren voor de inwoners 

van Heist-op-den-Berg en uit te breiden naar de leerlingen van de verschillende 

middelbare scholen in de gemeente. CD&V wenst eveneens informatieprojecten over 

Europa en de Europese instellingen naar de gemeente te halen. Deze 

informatieprojecten kunnen ook gedurende enkele dagen in de verschillende 

middelbare scholen van de gemeente doorgaan. 

- CD&V wil onderzoeken hoe de gemeente de Europese onderwijsprojecten nog beter 

kan ondersteunen en de EU-coördinatoren van de verschillende scholen logistiek 

sterker kan maken.  

- CD&V ziet kansen in de organisatie van een EU-congres of EU-seminarie in onze 

gemeente. Mogelijke onderwerpen hiervoor zouden plattelandstradities, kunstvormen 

of nieuwe inzichten in beheer van oude waarden en tradities kunnen zijn. 



Voor de Heistenaar die denkt aan de wereld om hem heen 

 

Onze gemeente kent een lange traditie op het vlak van bewustmaking van de problematiek 

van ontwikkelingssamenwerking. De wereldwinkel vierde vorig jaar zijn veertigjarig bestaan. 

Hij werd in 1971 opgericht als tweede wereldwinkel in Vlaanderen, dankzij de inzet van 

enthousiaste vrijwilligers en met de steun van het gemeentebestuur. Heist heeft al 25 jaar een 

schepen, bevoegd voor noord-zuidbeleid. De noord-zuiddienst is al meer dan 15 jaar actief als 

een gemeentelijke dienst.  

Als christen-democraten willen wij deze traditie verder zetten. Voor de CD&V blijft een 

gemeentelijk noord-zuidbeleid belangrijk, ook en zeker in deze tijd. Wij vinden dat de 

gemeente, als overheid die het dichtste bij de bevolking staat, goed geplaatst is om samen te 

werken met inwoners en verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. De 

gemeente kan het maatschappelijke draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder de 

inwoners van de gemeente mee vergroten. Daarnaast heeft de gemeente ook de mogelijkheid 

om namens de bevolking een signaalfunctie te vervullen naar de hogere overheden. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed noord-zuidbeleid: 

 

- Het verder zetten en uitbreiden van educatie, sensibilisatie en bewustmaking door de 

noord-zuiddienst in scholen, in verenigingen of via voorstellingen, tentoonstellingen 

en workshops rond wereldculturen in het cultuurcentrum. Via de gemeentelijke 

communicatiekanalen kan de noord-zuiddienst een zo breed mogelijk publiek van de 

gemeente bereiken. 

- Verdere uitbereiding van de collectie boeken en tijdschriften in de bibliotheek die 

handelen over ontwikkelingssamenwerking. Ook het educatieve materiaal, dat 

beschikbaar wordt gesteld via de uitleendienst of de jeugddienst, zal verder aangevuld 

worden. 

- De organisatie van het tweejaarlijks lentefeest “Zuiders getint” verder zetten. Volgens 

CD&V biedt het feest de inwoners van onze gemeente de perfecte kans om heel wat 

andere culturen te ontmoeten. Daarnaast hebben ze ook de mogelijkheid om contacten 

te leggen met mensen en groepen uit onze gemeente die zich bezig houden met 

ontwikkelingssamenwerking. 

- Jeugdverenigingen, jeugdafdelingen en scholen blijven stimuleren om actief deel te 

nemen aan de inzamelacties van 11.11.11. Zodat elk jaar minstens evenveel en zo 

mogelijk nog meer vrijwilligers de straat op gaan. 

- Het ondersteunen van lokale ontwikkelingshelpers. 

- In de voorbije legislatuur kregen een drietal projecten van plaatselijke groepen een 

aanzienlijke ondersteuning van onze gemeente. CD&V zou de financiële steun voor 

deze vierdepijlerprojecten willen uitbreiden om zo nog meer van deze projecten te 

kunnen ondersteunen. We vinden de vierdepijlerprojecten erg waardevol omdat de 

plaatselijk comités via hun concrete hulpprojecten een belangrijke bewustmakende rol 

vervullen voor de lokale bevolking. 



- Grotere promotie voeren voor de financiële steun van de gemeente aan jongeren die 

gedurende enige tijd op stage of inleefreis gaan in een ontwikkelingsland. In de 

voorbije legislatuur kregen een vijftiental jongeren financiële steun van de gemeente. 

CD&V vindt dergelijke inleefreizen erg zinvol omdat deze jongeren hun familie, 

vrienden en kennissen op een erg directe manier kennis leren maken met en bewust 

maken over de noord-zuidproblematiek. Een aantal van hen bleef daarna als 

vrijwilliger of zelfs beroepshalve werken voor concrete ontwikkelingsprojecten. Ook 

dat bewijst het nut van deze financiële steun. 

- Het behoud van een budget voor noodhulp. 

- Als gemeente de campagne voor de millenniumdoelstellingen blijvend ondersteunen. 

Bijna 200 lidstaten van de VN hebben zich ertoe verbonden om samen tegen 2015 

armoede en honger te bestrijden, om onderwijs, gezondheidszorg, het milieu en de 

status van de vrouwen in de samenleving te verbeteren. Dit aan de hand van 8 

meetbare doelstellingen. Volgens CD&V moet het de ambitie zijn om elke inwoner 

van de gemeente bewust te maken van het belang en de betekenis van deze 

millenniumdoelstellingen. “De tijd loopt.”  

- CD&V wil van Heist-op-den-Berg een fairtradegemeente maken. We zijn al een heel 

eind op de goede weg. Op het speelplein krijgen de kinderen al wereldwinkel-fruitsap. 

In het gemeentehuis wordt al heel wat jaren fairtradekoffie geschonken. Ook op 

verschillende gemeentelijke evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie en bij een 

ontvangst van genodigden op het gemeentehuis, worden fairtradeproducten (koffie, 

fruitsappen, wijnen) gepromoot. Met nog een kleine gezamenlijke inspanning van 

vrijwilligers, verenigingen, winkels, horeca en lokale bedrijven kunnen wij in de 

komende legislatuur dit label behalen. 

- Systematische verhoging van de gemeentelijke middelen voor 

ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de voorbije legislatuur zijn de middelen hiervoor 

met meer dan 50% toegenomen. CD&V wil deze lijn doortrekken om de doelstelling 

van 0,7 % van het gemeentelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking te bereiken. 

- Wij willen een ernstige poging doen om met de gemeente financieel te participeren in 

fondsen die kleinschalige ondernemingen in het zuiden ondersteunen via 

microkredieten.  

- Samen met geïnteresseerde vrijwilligers willen we de mogelijkheid onderzoeken om 

een stedenbandakkoord af te sluiten met een gemeente in het zuiden. Dit in het kader 

van het Vlaamse convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Als CD&V 

zijn we er van overtuigd dat niet alleen zij van ons maar ook wij van hen kunnen leren. 

- Wij willen bij gemeentelijke aankopen rekening houden met sociale en ethische 

principes. Dit niet alleen door de aankoop van fairtradeproducten maar bijvoorbeeld 

ook door alleen nog maar “schone kleren” als werkkledij te gebruiken of hout en 

papier met een FSC-label te gebruiken.  

- CD&V denkt dat het nuttig zou zijn om de noord-zuidraad uit te breiden naar alle 

verenigingen, comités en vrijwilligers die lokaal rond ontwikkelingssamenwerking, 

wereldculturen, diversiteit, opvang van asielzoekers en vredesopvoeding werken. Met 



de ondersteuning van de noord-zuiddienst en samen met de schepen voor noord-

zuidbeleid kan deze raad de verschillende lokale acties op elkaar afstemmen en mee 

een geïntegreerd gemeentelijk noord-zuidbeleid uitstippelen. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die van toerisme houdt 

 

In de voorbije legislatuur heeft CD&V het toeristisch beleid voor onze gemeente verder 

uitgebouwd. Met als voornaamste doelstelling de aantrekkingskracht en bekendheid van 

Heist-op-den-Berg te vergroten. Hiervoor heeft CD&V ondermeer ingezet op evenementen, 

op de Bergconcerten en op Heist Zomert. Zo is naast de Landbouwdag en Hestival met de 

Heistse Pijl een echte wielerwedstrijd in het leven geroepen. De bergconcerten brengen elke 

zondag voormiddag een honderdtal liefhebbers van de fanfaremuziek samen op de berg en 

ook het Wosh-koor zingt er ook al enkele jaren voor een erg ruim publiek haar liederen. Heist 

Zomert brengt niet alleen elke zondagavond de mensen samen voor een mini-festival onder 

aan de berg. Het probeert eveneens om alle kleine en grote evenementen van organisaties en 

verenigingen over heel de gemeente onder één naam onder de aandacht te brengen. 

Het cultuurcentrum met zijn nieuwe podiumzaal en zijn uitgebreide programma geeft onze 

gemeente ook extra uitstraling en trekt duizenden bezoekers uit de omliggende regio, die zo 

ook kennis maken met de Heistse horeca en winkels. 

Mensen van buiten Heist hoor je wel eens vertellen “In Heist, daar is altijd wel iets te doen.” 

Dat toont aan dat we met ons toeristisch beleid op de goede weg zijn. 

 

De samenwerking met Toerisme Lier zorgt er voor de promotie van onze gemeente in een 

ruime regio. Om wandelaars aan te trekken zijn een aantal trage wegen ingericht, bijvoorbeeld 

in de Goren en wordt een wandellussennetwerk van Regio Rivierenland vorm gegeven in 

onze gemeente. De geschenkcheque is eveneens een middel om bezoekers naar de gemeente 

te lokken. Als kers op de taart kreeg het toeristisch kantoor een nieuwe stek, pal in het 

centrum van de gemeente, aan het parkje in de Bergstraat. 

 

CD&V wil de toeristische sector verder ondersteunen en uitbouwen. Niet alleen om de 

bekendheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten. Maar ook omdat toerisme 

kan bijdragen tot banenschepping en groei in de gemeente. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed toeristisch beleid: 

 

- Heist-op-den-Berg is buiten het centrum en de woonkernen een uitgestrekte 

plattelandsgemeente met veel open ruimte. CD&V is van mening dat deze open ruimte 

in evenwicht met de aanwezige landbouw ook beschikbaar moet zijn voor toeristische 

activiteiten.  



- De Kaastrooimolen en de Pandoerenhoeve, de Nete en de Netevalei, de Averegten, 

enkele oude gebouwen zoals het Hof Van Riemen en de Wimpelhoeve, klein 

Scherpenheuvel, het trein- en het heemmuseum op de berg, het centrum van de 

gemeente met de berg, de uitgangsbuurt onderaan de berg, de winkelstraat met de 

gratis parkeermogelijkheden en het cultuurcentrum, de markt op zondag en op 

maandag, de verschillende kerkgebouwen, de vele kerkdorpen, het uigestrekte 

platteland buiten het centrum en de woonkernen, het cultuurcentrum, de verschillende 

fanfares. Een hele lijst van troeven en mogelijkheden, sommige al met een zekere 

uitstraling en bekendheid buiten de gemeente. Rond al deze en eventueel nog andere 

elementen wil CD&V een coherent toeristisch beleid voeren om Heist-op-den-Berg 

helemaal op de toeristische kaart te plaatsen. 

 

- CD&V wil van Heist-op-den-Berg een sterk merk maken dat zowel de dagjestoeristen 

als toeristen voor een verblijf van meerdere dagen aanspreekt. 

- De kwalitatieve herinrichting van dorpskernen zoals “Itegem, dorp aan de Nete” of 

delen van het centrum met in de eerste plaats het Cultuurplein en de berg kunnen 

volgens CD&V bijdragen tot een aantrekkelijke gemeente. Een gemeente die toeristen 

aanspreekt om te bezoeken. 

- CD&V gaat de samenwerking tussen alle toeristische organisaties uit de streek 

bevorderen om samen onze streek beter en ruimer te promoten. 

- CD&V is van mening dat bezoekers van en toeristen in Heist-op-den-Berg een 

gecombineerd programma van cultuur, natuur, recreatie, horeca en winkelbezoeken 

moet kunnen terugvinden. 

- Het recreatief medegebruik van de uitgestrekte groen- en landbouwgebieden voor 

wandel- en fietsroutes, een ruiterpad en meervoudig gebruik van landbouwpaden kan 

volgens CD&V heel wat mogelijkheden scheppen. In de Goren en in de vallei van de 

Grote Nete zijn hiervoor nog veel mogelijkheden. 

- Het netwerk van paden doorheen heel de gemeente kan aantrekkelijker gemaakt 

worden. CD&V wil dit realiseren door bewegwijzering, het plaatsen van infoborden 

en het inrichten van aangepaste rustpunten. Hoevewinkels en gastverblijven op een 

hoeve langsheen de verschillende paden kunnen de aantrekkelijkheid van de wandel- 

en fietspaden alleen maar verder verhogen. 

- CD&V wil met de vele evenementen, georganiseerd door de gemeente of door de 

verschillende verenigingen uit de gemeente, verspreid over de hele gemeente en over 

de vier seizoenen, bezoekers naar de gemeente aantrekken 

- Een recreatief criterium zoals “Den Toer van Heist” voor wandelaars, “Rondom 

Netedal” voor joggers of de vele recreatieve fietstochten met een vertrekpunt in één 

van de woonkernen verdienen volgens CD&V alle steun van de gemeente. Want die 

organisaties trekken met heel beperkte middelen toch enkele honderden bezoekers aan 

naar onze gemeente. CD&V zou die lijst van criteria nog graag uitgebreid zien met 

bijvoorbeeld een KUBB-criterium en een criterium voor nordic walking. 



- CD&V wil streekproducten promoten om zo onze gemeente een eigen en sterke 

identiteit te geven. 

- CD&V gaat aanvullende op de bestaande knooppuntenroute een bewegwijzerde 

Heistse fietsroute uittekenen welke de voornaamste bezienswaardigheden in de 

gemeente aandoet. 

 

- CD&V gaat alles in het werk stellen om samen met het Kempens Landschap het 

historisch kasteelpark “Hof ter Laken” voor het publiek open te stellen. Niet alleen 

voor de eigen inwoners , maar ook voor bezoekers. In dit park worden immers vele 

interessante facetten samen gebracht: natuur, geschiedenis, water en landschap. Dit 

park kan de poort worden naar de Netevallei met o.a. stroomopwaarts de Heerebossen 

en het kasteel ter Borcht. 

- CD&V wenst de site van Kaastrooimolen en Pandoerenhoeve verder uit te bouwen tot 

een interactief heemerf. Bij voorkeur en waar mogelijk in samenwerking met enkele 

Heistse verenigingen. Deze site kan eveneens dienst doen als bezoekerscentrum voor 

de Goren. 

- CD&V wil werk maken van de opleiding van streekgidsen die onze gemeente aan 

bezoekers kunnen verkopen. 

 

- Met de bouw van het zwembad gaat CD&V ook beginnen met het geleidelijk 

uitbouwen van een sport- en recreatiepark dat loopt vanaf het huidige sportcentrum 

met de nieuwe sporthal tot aan de spoorweg en het Hof van Riemen. Dit sport- en 

recreatiepark bevindt zich op wandelafstand van het centrum, zal vanuit Lier en 

Aarschot vlot bereikbaar zijn met de fiets via de fietsostrade. Dit sport- en 

recreatiepark moet en nieuw aantrekkingspunt worden voor alle sportieve recreanten 

uit de omliggende regio. 

- Met het sport- en recreatiepark dat loopt vanaf het huidige sportcentrum met de 

nieuwe sporthal tot aan de spoorweg en het Hof van Riemen gaat CD&V een nieuw 

onderdeel toevoegen aan de groene gordel rondom het centrum van de gemeente. Een 

gordel die nu al bestaat uit de Averegten, het Bergbos en de Netevallei. 

- CD&V steunt ook de plannen van het provinciebestuur voor uitbreiding van de 

Averegten en het verbeteren van de toegankelijkheid ervan, o.a. via Isschotweg. Op 

die manier gaat dit groendomein nog meer bezoekers aantrekken.  

 

- CD&V is voorstander van een afzonderlijk toeristische website als onderdeel van de 

gemeentelijke website, met aandacht voor alle bezienswaardigheden van de gemeente 

en met directe link naar gastenkamers en hotels. Eventueel met een forum waarop 

bezoekers van de gemeente hun ervaringen en hopelijk aanbevelingen kunnen 

weergeven. 

- De verblijfsmogelijkheden via gastenkamers en hotels in de verschillende kerkdorpen 

van de gemeente kunnen volgens CD&V nog meer bekend gemaakt worden. 



- De uit-kalender op de website van de gemeente is een gratis publiciteitskanaal dat voor 

publiciteit zorgt tot buiten de gemeentegrenzen. Daarom wil CD&V het gebruikt van 

deze kalender actief bekend maken en promoten bij alle verenigingen en diensten van 

de gemeente. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die werkt of graag zou werken, in of buiten Heist-op-den-Berg 

 

De werkloosheidsgraad in onze gemeente is gedurende de voorbije legislatuur gedaald. Voor 

Heist-op-den-Berg ligt de werkloosheid momenteel op 5,59 %. In Vlaanderen bedraagt deze 

6,49 % en in het arrondissement Mechelen 6,28 %. Deze cijfers tonen aan dat Heist-op-den-

Berg zich verder ontwikkelt.  

Een gemeente heeft geen rechtstreekse invloed op de werkgelegenheid. Toch kan ze via 

indirecte maatregelen de werkgelegenheid stimuleren. CD&V wil in onze gemeente het 

nodige doen om de werkgelegenheid verder te bevorderen. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed werkgelegenheidsbeleid: 

 

- Werken in eigen regio is bij werkzoekenden een belangrijke factor. Daarom wil 

CD&V de bedrijven met een vestiging in Heist zoveel mogelijk behouden en nieuwe 

bedrijven aantrekken. Om dit te realiseren wil CD&V van onze gemeente een 

bedrijfsvriendelijke gemeente maken. Op die manier zal Heist-op-den-Berg 

werkgelegenheid bieden aan haar eigen inwoners en aan mensen uit de omliggende 

regio. 

- Wanneer beschikbare bedrijventerreinen ingevuld worden, zal CD&V er op letten dat 

dit gepaard gaat met een minimumvereiste aan tewerkstelling. 

- De verschillende bedrijven in onze gemeente zijn niet altijd even vlot te bereiken met 

het openbaar vervoer. Hieraan zal CD&V de nodige aandacht blijven besteden. Ze zal 

elke gelegenheid aangrijpen om hiervoor te pleiten bij de hogere overheid. In de eerste 

plaats denkt CD&V dan aan betere busverbindingen vanuit verschillende plaatsen in 

de gemeente naar het industriepark. Indien De Lijn hierbij niet kan helpen, wil CD&V 

onderzoeken of met de bedrijven een vorm van gemeenschappelijk vervoer naar het 

industriepark is uit te werken. 

- Er zijn ook heel veel Heistenaren die een job hebben gevonden buiten onze gemeente. 

Om hen te stimuleren met de trein naar het werk te rijden, pleit CD&V voor goede 

busverbindingen van en naar het station. 

- Voor de Heistenaren die werken buiten onze gemeente maar bij uitbreiding voor alle 

Heistenaren zal CD&V bij De Lijn en de NMBS blijven aandringen om werk te 

maken van een betere bereikbaarheid van onze gemeente via bus en trein. 

 



- CD&V pleit in het kader van het masterplan voor het centrum voor het vestigen van 

kantoren en diensten in de directe omgeving van station. CD&V tracht de 

stationsomgeving hiervoor te bestemmen. 

- CD&V hoopt dat het masterplan voor het centrum van de gemeente ook kan bijdragen 

tot vestiging van bijkomende winkels en horeacagelegenheden in het centrum. Naast 

verhoogde aantrekkingskracht van de gemeente zorgt dit ook voor bijkomende 

tewerkstelling. 

- Aandacht voor de lokale basishandel in de verschillende dorpskernen is niet alleen 

goed voor de leefbaarheid van die dorpskernen maar zorgt ook voor extra 

werkgelegenheid in onze gemeente. 

 

- Ook de gemeente en het OCMW dragen als bedrijf bij tot het creëren van 

werkgelegenheid. CD&V zal dan ook optimaal alle mogelijke middelen tot het creëren 

van werkgelegenheid benutten.  

- Een gemeente heeft ook een sociale rol op het gebied van tewerkstelling. Daarom zal 

CD&V blijven inzetten op het tewerkstellen door gemeente en OCMW van mensen 

met minder kansen op de arbeidsmarkt (schoolverlaters, sociale tewerkstelling, 

gehandicapten, artikel60-ers). Voor CD&V is de Kringwinkel ook een belangrijke 

partner om sociale terwerkstelling in de gemeente te realiseren. 

- Vanuit het gemeentebestuur zal CD&V ook op een constructieve manier samen 

blijven werken met de verschillende actoren zoals de werkwinkel, VDAB, PWA en de 

Kringwinkel. 

 

- Het organiseren van praktische workshops in samenwerking met Syntra voor 

werknemers van ondernemingen heeft een stijgend succes. CD&V vindt dan ook dat 

deze opleidingen dienen te worden verder gezet. 

- CD&V pleit voor een regelmatig overleg en een intensieve samenwerking tussen de 

Heistse bedrijven en de middelbare scholen uit de gemeente. CD&V ziet hier een 

enorme meerwaarde in. Want door dat overleg kunnen de scholen hun opleidingen 

meer afstemmen op de noden van de bedrijven. Bedrijven zouden ook kunnen inspelen 

op vragen van de scholen. Zo kunnen er bijvoorbeeld praktijklessen gegeven worden 

in de bedrijven. Waardoor de studenten ervaring opdoen met de meest moderne 

toestellen. Dit alles kan uiteindelijk zorgen voor een vlottere doorstroming van 

afstuderende studenten naar de bedrijven in de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de Heistenaar die onderneemt en de Heistenaar die graag in een bloeiende 

gemeente woont  

 

CD&V heeft de voorbije zes jaar heel wat inspanningen geleverd voor de lokale economie in 

onze gemeente. Zo is met de inbreng van velen een citymarketingplan voor onze gemeente 

opgemaakt onder de naam HOB2020. De bedoeling van dit plan is om onze gemeente, haar 

winkels en de horeca, te promoten. De middenstandsraad is omgevormd tot een raad voor 

lokale economie. De gemeente ging regelmatig in overleg met handelaars, horeca en 

bedrijven, net als met hun belangenverenigingen. Er zijn gemeentelijke geschenkenbons 

ingevoerd. Met die bon kan de gevierde in een aantal Heistse winkels een geschenk kiezen. 

Meer dan 20 zonevreemde bedrijven met verschillende activiteiten kregen dankzij ruimtelijke 

uitvoeringsplannen een duidelijk statuut. Daarnaast is het industriepark ook uitgebreid. 

Door een reorganisatie en versterking van de gemeentedienst bouw en milieu heeft de 

ambtenaar lokale economie meer tijd beschikbaar om zijn sector effectief op te volgen. Er is 

werk gemaakt van minder hinder bij grote wegenwerken door voorafgaand overleg met de 

plaatselijke handelaars. Eveneens zorgt de gemeente voor een regelmatige communicatie over 

de vordering van de werken in pers en op website. 

Met het oog op een betere ontsluiting van de industriezone werden de plannen voor de 

oostelijke rondweg verder uitgetekend. Voor de realisatie van die oostelijke rondweg zijn ook 

al heel wat gronden verworven. Om de lokale vrachtroute verder te vorm te geven, is het 

ontwerp voor de herinrichting van 3 kruispunten op deze route reeds gestart. Via het 

fietspadendossier probeert CD&V de herinrichting van de N10 op gang te brengen. 

 

CD&V-programmapunten voor een beleid ter ondersteuning van de lokale economie: 

 

- CD&V zal een beroep blijven doen op de adviesraad voor lokale economie voor het 

adviseren van het gemeentelijk beleid  op het vlak van lokale economie. 

- CD&V engageert zich er toe om op regelmatige basis overleg te plegen met de 

bedrijven en handelaars uit onze gemeente en hun belangenverenigingen over 

verschillende thema’s. 

- CD&V ziet de ambtenaar lokale economie als adviseur van de lokale bedrijven, die 

hen wegwijs maakt doorheen de gemeentelijke administratie en hen begeleidt bij 

vergunningsaanvragen. Deze ambtenaar volgt ook het economisch beleid van 

Vlaanderen en de provincie op voor onze gemeente. 

 

- CD&V zal de gemeentelijke website uitbreiden met een databank die een volledig 

overzicht geeft van alle bedrijven en handelaars op het grondgebied van Heist-op-den-

Berg en specifieke informatie van elk van de bedrijven (virtueel ondernemingsloket). 

- CD&V gaat gemeentelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten beter 

bekend te maken bij Heistse bedrijven, o.a. via de gemeentelijke website. 

 



- Ook tijdens de komende legislatuur zal de ontsluiting van onze gemeente een 

permanent aandachtspunt zijn van CD&V. Hiervoor zal CD&V: 

o verder werk maken van de herinrichting van de N10. Naast het verbeteren van 

de onsluiting zal dit ook de verkeersveiligheid op deze weg verhogen, 

o verder werk maken van de realisatie van de lokale vrachtroute door de aanleg 

van de oostelijke rondweg, de herinrichting van een drietal kruispunten en het 

aanbrengen van passende bewegwijzering, 

o bij De Lijn en de NMBS blijven aandringen om werk te maken van een betere 

bereikbaarheid van onze gemeente via bus en trein.  

- CD&V hoopt zeker op een betere treinverbinding naar Brussel. Naast tijdswinst voor 

de vele inwoners van de gemeente die in Brussel werken, zou het er ook voor zorgen 

dat Heist-op-den-Berg slechts op 1 overstap van wereldsteden als Londen en Parijs 

komt te liggen. 

 

- CD&V wil naar aanleiding van de afbakening van het kleinstedelijk gebied minstens 

10 hectare nieuwe industriegronden laten aanwijzen via een PRUP (Provinciaal 

Ruimtelijk UitvoeringsPlan). 

- Wanneer dat nodig is, zal CD&V een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan opmaken 

voor zonevreemde bedrijven. 

- CD&V is voorstander van een parkbeheer voor de industriezone, met o.a. als 

aandachtspunten: veiligheid, brandveiligheid, bestrijding van wateroverlast, 

groenonderhoud, beheer van eventuele gemeenschappelijke parkeerplaatsen, opruimen 

zwerfvuil, bewegwijzering. 

- Volgens CD&V is de inrichting van kleinere percelen (maximaal 2500m
2
) waar 

KMO’s met een vestiging in de gemeente en een beperkt aantal werknemers kunnen 

uitbreiden, dringend noodzakelijk. In 2013 brengen wij samen met IOK 10 van 

dergelijke percelen, gelegen aan de Knotwilgenweg, op de markt. Bij voldoende 

interesse zal CD&V tijdens de komende legislatuur een tweede terrein inrichten.  

- CD&V zal de vernieuwde containerparken ook openstellen voor KMO’s.  

 

- Platteland met pit in de kern, betekent voor CD&V stedelijke infrastructuur in het 

centrum in combinatie met een landelijk buitengebied met levendige kernen. Naast de 

opwaardering van de kerkdorpen kiest CD&V resoluut voor de verdere ontwikkeling 

van het centrum van onze gemeente. Door een masterplan voor het centrum op te 

maken wil CD&V een lange termijn visie vastleggen voor de Bergstraat en haar 

omgeving. Hiervoor zal CD&V overleggen met alle betrokken partijen zoals 

bewoners, middenstand, horeca, scholen, het cultuurcentrum en instellingen zoals de 

NMBS (i.v.m. het station), De Lijn,….   

- Ideeën die CD&V heeft in verband met het masterplan voor het centrum zijn de 

omvorming van het evenementenplein (de parking voor het cultuurcentrum) tot een 

echt stadsplein met handelspanden en horeca en de dubbele as Boudewijnlaan en 

Eugeen Wouterstraat een nieuwe functie geven. Natuurlijk krijgt het cultuurcentrum 



ook een belangrijke plaats in het masterplan. Het kan een belangrijke motor worden 

van de kernvernieuwing en helpen bij het aantrekken van nieuwe winkels en horeca. In 

het kader van het masterplan wil CD&V ook antwoorden vinden op de vragen of de 

Bergstraat een eenrichtingsstraat moet worden en of er al dan niet bussen door de 

Bergstraat mogen rijden. 

- CD&V wil via het masterplan voor het centrum de ontwikkeling van winkels en 

horeca in het centrumgebied sturen, natuurlijk in overleg met de sector zelf. 

- CD&V pleit in het kader van het masterplan voor het centrum voor het vestigen van 

kantoren en diensten in de directe omgeving van station. CD&V tracht de 

stationsomgeving hiervoor te bestemmen. 

- De herinrichting van het centrum, in uitvoering van het masterplan, moet volgens 

CD&V het verblijfskarakter versterken, om zo het winkelen in het centrum 

aantrekkelijker te maken.  

- CD&V kiest voluit voor randparkings dicht bij het centrum en gratis parkeren in het 

centrumgebied. Door het gratis parkeren onderscheiden we ons van een aantal 

winkelcentra in de omgeving. 

- Wonen boven winkels verhoogt de leefbaarheid van het centrum en de kernen, 

verhoogt de veiligheid na sluitingstijd door sociale controle en brengt ook meer 

klanten in de buurt. Daarom zal CD&V het wonen boven winkels bevorderen door 

aangepaste reglementering en passende stimuli. 

- CD&V probeert met aandacht voor de leefbaarheid van het centrum ruimte te vinden 

om een beperkt aantal grotere winkels in te planten. 

- CD&V wenst een impuls te geven aan winkels en horeca in de verschillende kernen 

van de gemeente door herinrichting van de kernen en via toeristische of andere 

initiatieven. 

 

- Cultuur, sport, natuur, evenementen en toerisme zijn allemaal potentiële 

uithangborden van onze gemeente. Op een indirecte manier zijn ze dus ook promotie 

voor de handelaars en horeca in Heist-op-den-Berg. 

- Kunstwerken op rotondes, originele bewegwijzering, mooie plantsoenen en 

bloemenperken kunnen ook publiekslokkers zijn voor de handel en horeca in onze 

gemeente. 

- De nieuwe Heistse geschenkcheques, die door de gemeentelijke diensten verkocht 

worden, betekenen een symbolische steun voor alle handelaars uit gans de gemeente. 

CD&V hoopt dat de geschenkcheques de Heistenaren stimuleert om te winkelen in 

Heist-op-den-Berg. 

- CD&V zal elk origineel idee of initiatief ter bevordering van handel, landbouw en 

toerisme in onze gemeente bekijken en waar mogelijk ondersteunen. 

 

- CD&V wil de zondag- en maandagmarkt blijven promoten bij het publiek, bv. door 

spaaracties met originele prijzen. 



- CD&V gaat de mogelijkheid onderzoeken om een marktcomité op te richten dat het 

bestuur kan adviseren over eventuele marktproblemen zoals reglementen, acties, 

hinder bij wegenwerken,... 

- CD&V is er voorstander van om de Heistse geschenkcheques ook uit te breiden naar 

de marktkramers van de maandagmarkt. 

- De plaatsing van een toilettencontainer op de zondagsmarkt is volgens CD&V een 

verantwoorde investering. Deze zou trouwens ook ingezet kunnen worden bij andere 

evenementen en grote sportwedstrijden in de gemeente. 

 

- “Minder Hinder” bij openbare werken blijft ook in de toekomst een belangrijk 

aandachtspunt voor CD&V. De beproefde en goed werkende middelen zoals 

voorafgaand overleg met handelaars, informatie via de website van de gemeente, 

infofolders en persmededelingen zet CD&V zeker verder. Daarnaast wil CD&V ook 

gebruik maken van moderne middelen zoals een digitale nieuwsbrief welke verzonden 

kan worden uitgaande van de databank voor ondernemingen. CD&V hecht ook belang 

aan een duidelijke en globale bewegwijzering naar handelszaken bij 

herinrichtingswerken. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die werkt in de open ruimte in Heist-op-den-Berg, er zorg voor 

draagt en er gebruik van maakt 

 

Bijna 60% van het grondgebied van onze gemeente is landbouwgrond. Dat maakt Heist-op-

den-Berg tot een ideale plaats voor de professionele of semi-professionele agro-ondernemer.         

Onder de agro-ondernemers verstaan we als CD&V niet alleen de land-of tuinbouwers maar 

ook de handelaars in agrarische producten en de loonwerkers. CD&V wil ook vanop het 

gemeentelijk niveau een beleid voeren dat het agro-ondernemen stimuleert en aantrekkelijk 

maakt.  

De komende jaren zal de druk op de open ruimte toenemen. Vanuit de visie “Platteland met 

pit in de kern” zal CD&V er voor zorgen dat de open ruimte maximaal gevrijwaard wordt. 

Zodat er zeker voldoende ruimte blijft voor de activiteiten van de agro-ondernemers. Maar 

ook zodat de inwoners die rust en ontspanning zoeken op het platteland deze daar kunnen 

vinden. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed landbouw- en plattelandsbeleid: 

 

- Voor CD&V zijn de professionele en semi-professionele land- en tuinbouwers de 

meest geschikte behoeders van de open ruimte. Daarom wil CD&V de landbouwers 

aansporen en stimuleren om naast hun reguliere activiteiten ook aan 

landschapsonderhoud te doen. 



- Het is de bedoeling van CD&V om de landbouwgronden in onze gemeente maximaal 

te vrijwaren. Dit door de herbevestigde agrarische gebieden te respecteren, door 

zonevreemde verdringing tegen te gaan, door grote aaneengesloten landbouwgebieden 

niet te laten versnipperen en door het herbestemmen van gronden in landbouwgebruik 

ook wanneer die in andere zones gelegen zijn. 

- CD&V zal door middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen helpen met het zoeken van 

oplossingen voor zonevreemde agro-bedrijven. 

- CD&V wil de mogelijkheden voor ruilverkaveling onderzoeken op bedrijfsniveau. 

- Landbouwgronden die in overheidsbezit zijn, wenst CD&V bij voorrang te laten 

verhuren aan de beroepslandbouwers en –tuinbouwers. 

 

- In nauwe samenspraak met de landbouwadviesraad zal CD&V de gemeentelijke 

landbouweconomische studie van 2006 actualiseren. CD&V gaat aan deze studie nog 

een landbouwgevoeligheidsanalyse koppelen. 

- CD&V pleit voor het versterken van de landbouwadviesraad. CD&V wil deze raad 

verder laten ontwikkelen tot een steunpilaar van het gemeentebeleid op gebied van 

land- en tuinbouw in het bijzonder en het platteland in het algemeen. 

- Volgens CD&V dient de landbouwsector actief betrokken te worden in de andere 

adviesraden, zoals de milieuraad, de GECORO en de raad voor lokale economie. Ook 

bij de ontwikkeling en uitwerking van streekprojecten moet de landbouw betrokken 

worden. 

- De ambtenaar landbouw die deel uitmaakt van de dienst bouw en milieu is naast 

secretaris van de landbouwadviesraad ook het eerste aanspreekpunt voor de 

landbouwers in de gemeente. CD&V gaat deze dienstverlening verder versterken en 

uitbreiden om de landbouwers nog beter van dienst te kunnen zijn. CD&V gaat de 

dienstverlening verzorgd door deze ambtenaar bij de gemeente nog beter bekend 

gemaakt worden. 

 

- Wanneer de landbouw dreigt getroffen te worden door de uitvoering van bepaalde 

projecten, zal CD&V de mogelijkeid van flankerende maatregelen onderzoeken om de 

eventuele gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. 

- CD&V wil zorgen voor een vlotte verwerking van dossiers in de gemeentelijke 

commissie voor schadevaststelling aan landbouwteelten. 

- CD&V denkt dat de land- en tuinbouwers op een actieve manier kunnen bijdragen tot 

wildbeheersing en –bestrijding en zal de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. 

- Om goede drainage en afwatering te garanderen zal CD&V zorgen voor een 

regelmatige ruiming en onderhoud van alle waterlopen in de gemeente. Ook bij 

infrastructuurwerken moet er aandacht zijn voor de afwatering van landbouwgronden. 

Dit door de grachten maximaal te behouden. 

- Bij de uitvoering van het Sigmaplan in de Netevallei, is het de bedoeling van CD&V 

om de gevolgen voor de landbouw zoveel als mogelijk te beperken, o.a. door goede 

landbouwgronden en huiskavels maximaal te vrijwaren. 



- De land- en tuinbouwbedrijven liggen vaak te afgelegen voor een aansluiting op de 

riolering. Vanuit de gemeente zal CD&V zorgen voor een begeleiding en 

ondersteuning van landbouwers bij de realisatie van kleinschalige waterzuivering.  

 

- CD&V is voorstander van aangepaste verkeersmaatregelen op landbouwwegen zodat 

de landbouwers deze wegen ook effectief kunnen gebruiken. 

- CD&V gaat een plan uitwerken voor de trage wegen in de gemeente. Vertrekbasis 

voor dit plan is de inventaris van alle trage wegen in de gemeente. Bij de opmaak van 

het plan zal CD&V overleggen met iedereen die betrokken is. De voornaamste 

gebruikers zijn de recreanten om er te wandelen of te fietsen en de landbouwers om 

hun gronden te bereiken. 

 

- Voor CD&V zijn zorgboerderijen een perfecte aanvulling op het bestaande 

zorgaanbod. CD&V gaat deze stimuleren bij zowel de landbouwers als bij de 

welzijnssector. 

 

- CD&V probeert landbouw en platteland te promoten door recreatief medegebruik van 

het platteland, bijvoorbeeld om er te wandelen of te fietsen. Dit alles natuurlijk met 

respect voor de aanwezige landbouwbedrijven. 

- Plaatsen voor hoevetoerisme in de gemeente wil CD&V opnemen in het toeristisch 

aanbod van Heist-op-den-Berg. Via specifieke acties, zoals de week van de smaak, 

gaat CD&V de plaatsen waar aan thuisverkoop en –verwerking wordt gedaan meer 

bekend maken bij het brede publiek. 

- CD&V gaat een actie opzetten tot hoeveverfraaiing voor land- en tuinbouwers. De 

haag- en boomplantacties en bebloemingswedstrijden passen hier perfect in. 

- CD&V ziet heel wat mogelijkheden en toegevoegde waarde voor een bezoek van 

leerlingen uit het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs aan een boerderij. De 

gemeente kan helpen bij het opstarten van een overleg tussen een school en een 

boerderij uit haar omgeving. 

 

- CD&V zou graag een beroep doen op landbouwers voor natuur- en landschapsbeheer, 

voor het onderhoud van trage wegen en voor sneeuw- en ijzelbestrijding tijdens de 

winter. 

- Landbouwers kunnen ook nieuwe activiteiten opnemen. CD&V denkt hierbij aan 

groene of blauwe diensten. Groene diensten komt neer op agrarisch natuurbeheer, 

blauwe diensten op bijvoorbeeld het beheer van oeverzones. 

- Voor het gebruik van de open ruimte in de gemeente moet er een goed evenwicht zijn 

tussen landbouw en natuur. CD&V wenst met het gemeentebestuur mee te zorgen 

voor het behoud van een goede verstandhouding tussen beide sectoren in onze 

gemeente. 

- De selectieve inzameling van landbouwbedrijfsafval (plastiek, verpakkingen,...) moet 

zeker behouden blijven  



- Preventieve en curatieve aanpak van zwerfvuil op landbouwgronden en langs de 

wegen door onze gemeente. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die de natuur en het milieu belangrijk vindt en graag in een 

duurzame gemeente woont 

 

In de voorbije legislatuur werd de DIFTARinzameling van afval ingevoerd, op basis van het 

principe “ de vervuiler betaalt”. De gemeente gaf de rioleringsnetten in beheer bij HidroRio, 

waardoor het gemeentelijk rioleringsnet sterk uitgebreid werd. En HidroRio plaatste ook een 

aantal IBA’s bij afgelegen woningen. In de afdeling Bouw en Milieu werd een 

duurzaamheidsambtenaar aangesteld. Er werden meer veegmachines ingezet voor het vegen 

van wegen en straten. De gemeente nam het groenonderhoud over langs gewestwegen. Bij het 

maaien van bermen wordt het maaisel voortaan verzameld en afgevoerd. Het park van Klein 

Scherpenheuvel werd uitgebreid. Langs de Dalstraat te Wiekevorst werd een bos aangekocht 

en ingericht als speelbos.Verschillende begraafplaatsen werden vergroend op basis van een 

masterplan voor alle begraafplaatsen. Heistse wegbermen werden bebloemd.  

In de voorbije maanden werd een laadeiland voor 2 elektrische wagens en 6 elektrische 

fietsen geplaatst aan het cultuurcentrum. Tijdens een markt- of winkelbezoek aan Heist-

Centrum kan men nu ook zijn elektrische fiets gratis opladen. De Technische Dienst schafte 

zich een eerste elektrische scooter aan. In Pijpelheide werden de eerste sociale woningen 

gebouwd met een zeer laag energieverbruik (passief en bijna-passief). 

 

CD&V-programmapunten voor een doordacht milieu-, natuur- en 

duurzaamheidsbeleid: 

 

- CD&V staat helemaal achter de oprichting van twee nieuwe DIFTAR-

containerparken, aan Lodijk en langs de Knotwilgenweg in de industriezone. De 

vernieuwing van deze parken gebeurt met belangrijke subsidies van de hogere 

overheid. 

 

- CD&V blijft de gescheiden rioleringsnetten systematisch verder uitbreiden. Dit naar 

aanleiding van alle herinrichtingsprojecten en vernieuwing van wegen. Voor 

verschillende rioleringsprojecten worden momenteel subsidiedossiers opgemaakt, o.a. 

Herentalsesteenweg, Westerlosesteenweg en zijstraten, Lerrekensstraat, Bredestraat, 

Pijpelstraat, Liersesteenweg en zijstraten en Wiekevorst-Dorp. 

- HidroRio moet volgens de CD&V de afgelegen woningen die niet aansluitbaar zijn op 

de riool systematisch uitrusten met een IBA (kleinschalige waterzuivering) zodat zij 

hun afvalwater kunnen zuiveren. 

 



- CD&V wil werk maken van regelmatige reiniging van straten en opruiming van 

zwerfvuil.  

- Een jaarlijkse zwerfvuilactie over het hele grondgebied van de gemeente en waarbij 

zoveel mogelijk Heistse verenigingen worden betrokken, vindt CD&V een goed idee. 

 

- Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie moet hebben voor de burgers is CD&V van 

mening dat de gemeentelijke diensten, nog meer dan nu al het geval is, werk moeten 

maken van interne milieuzorg. Enkele mogelijkheden waar CD&V al aan denkt zijn 

vermindering van het gebruik van pesticiden, beperken van het papierverbruik, 

gebruik van gerecycleerd papier, vermindering van afval, afval recycleren, gebruik 

maken van ecologisch verantwoorde technieken, gebruik van gelabeld hout voor 

speeltuigen en straatmeubilair, rationeel energiegebruik in gebouwen en diensten, 

gebruik van dienstfietsen voor korte afstanden. Als bestuur hebben wij immers een 

voorbeeldfunctie voor de burger. 

- CD&V engageert zich er toe het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen 

verder te verminderen door o.a. vernieuwen van verlichting, verbeteren van isolatie en 

vernieuwen van de stookketels. Ook het energieverbruik van de openbare verlichting 

wil CD&V terugdringen door selectief lampen te doven, door het dimmen van lampen 

of door het gebruik van energiezuinige ledlampen bij specifieke projecten. 

- In navolging van de sporthal van Wiekevorst die zonnepanelen krijgt en de nieuwe 

sporthal die wordt uitgerust met een zonneboiler voor de verwarming van het sanitair 

water gaat CD&V proberen om ook in andere gemeentegebouwen hernieuwbare 

energie te gebruiken. Op die manier hoopt CD&V het gebruikt van duurzame energie 

nog meer te promoten. 

- Voor CD&V is duurzaam bouwen, o.a. door gebruik van degelijke en duurzame 

materialen, door isolatie en hergebruik van regenwater, een uitgangspunt voor de 

bouw van nieuwe gemeentegebouwen. 

- CD&V wil het duurzaam bouwen ook promoten bij de inwoners via de afdeling bouw 

en milieu of via de nieuw op te richten woonwinkel. 

- CD&V zal er voor zorgen dat de gemeente ook een klimaatbijdrage levert door het 

terugdringen van de CO2-uitstoot tegen 2020.  

 

- CD&V is van mening dat het laadeiland voor elektrische wagens en fietsen aan het 

cultuurcentrum nog beter gepromoot kan worden. CD&V stelt voor te onderzoeken 

welke plaatsen in de gemeente nog interessant zijn om van een oplaadpunt voor 

elektrische fietsen te voorzien. CD&V denkt hiervoor al aan de Averegten en aan de 

sporthal. 

 

- CD&V is bij de uitbreiding van het industriepark voorstander van de inrichting van 

duurzame bedrijventerreinen. Dit zijn bedrijventerreinen met een minimaal 

ruimtebeslag door gekoppelde bebouwing en door kantoren op de verdieping te 



voorzien. Op dergelijke terreinen is er ook een gemeenschappelijk parkbeheer van 

groenbuffers, waterbuffers, brandwegen en parkings. 

- CD&V is er voorstander van om in het industriepark, woonwijken, verkavelingen en 

woonstraten het regenwater gescheiden op te vangen, te bufferen en dan vertraagd te 

lozen in waterlopen of regenwaterriolen. Daarbij dient onderzocht te worden of een 

waterbuffer in het industriepark eventueel ook kan gebruikt worden als bluswater voor 

de brandweer. Dit is immers duurzaam gebruik van ruimte, water en infrastructuur. 

- Het is de bedoeling van CD&V om kleine groenruimten te realiseren in wijken, 

verkavelingen en dorpskernen. Zoals de pastorietuin van Pijpelheide die zal ingericht 

worden als een buurtpark. 

- CD&V is er voorstander van om grote groengebieden op het grondgebied van de 

gemeente open te stellen voor het publiek. Hof ter Laken in Booischot is het eerste 

groengebied waarbij we hopen om dit te kunnen realiseren. 

- Zorg voor het onderhoud van plantsoenen en andere groenruimten is voor de CD&V 

zeer belangrijk. 

- De verschillende natuurgebieden in de gemeente moeten met zorg beheerd worden. 

CD&V wil scholen en verenigingen aanmoedigen om de vrijwilligers die al actief zijn 

bij te springen met de beheerswerken. CD&V is van oordeel dat ook boeren kunnen 

betrokken worden bij het natuuronderhoud. Dit kan o.a. door beheersovereenkomsten 

te promoten en door beroep te doen op agro-aanneming, voor het onderhoud van 

natuurgebieden, waterlopen en trage wegen door landbouwers. 

- CD&V is voor selectieve uitbreiding van natuurgebieden. Onder meer in de vallei van 

de Grote Nete en in de Goren. CD&V gaat de aankoop van natuurgebieden door 

natuurverenigingen of het Kempens Landschap verder ondersteunen. 

- CD&V zal acties voor de verbetering van de biodiversiteit verder ondersteunen (bv. 

het project bruine vuurvlinder van Regio Rivierenland in Pijpelheide). 

- Met haagplantacties, bebloemingswedstrijden of andere acties of wedstrijden wil 

CD&V groenaanplantingen stimuleren. 

- CD&V wenst dat de gemeente overgaat tot bebossing van goed gelegen braakliggende 

gronden van openbare besturen. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die graag een gemeente heeft waar alles netjes ruimtelijk geordend 

is 

 

Onze gemeente is sinds meer dan 3 jaar ontvoogd op het vlak van ruimtelijke ordening. Dit 

betekent dat zij zelfstandig bouwvergunningen mag afleveren. De dienst Bouw en Milieu 

kreeg nieuwe huisvesting en een ruimere personeelsbezetting. Hierdoor is de doorlooptijd van 

de dossiers sterk ingekort. Ingewikkelde bouwdossiers kunnen nu ook vooraf besproken 



worden. Wij maakten op dit vlak onze verkiezingsbeloften waar, zowel voor particulieren, 

bedrijven als voor professionelen ( architecten, landmeters, notarissen).  

 

Sinds vorig jaar werken wij aan een masterplan voor het centrum, om de toekomstige 

ontwikkeling van het centrum, van aan de berg tot aan het station, vast te leggen. Heist vervult 

van oudsher een centrumfunctie voor de streek. Door een gepaste ruimtelijke ontwikkeling 

kan Heist-op-den-Berg ook in de 21
e
 eeuw deze functie blijven verzekeren. Belangrijke 

aandachtspunten hierbij zijn: kwaliteit van het openbaar domein, de inrichting van de pleinen, 

alle mobiliteitsaspecten (verkeerscirculatie voor auto, lijnbussen, fietsers, locaties en 

hoeveelheid parkings, het parkeerbeleid op lange termijn, de verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid in de Bergstraat), beeldkwaliteit van de gebouwen, aanwijzen van verder 

te ontwikkelen gebieden zoals de stationsomgeving, ruimte bieden aan de verschillende 

functies, zoals winkels, diensten, kantoren en woningen. Wij willen deze studie tot een goed 

einde brengen in het begin van de volgende legislatuur en daarna tot de gefaseerde uitvoering 

ervan overgaan. 

 

Enkele jaren geleden was CD&V de drijvende kracht achter een uitgebreide parkeerstudie. De 

resultaten van deze studie lagen mee aan de basis voor de invoering van een 

parkeerbeleidsplan met kort parkeren in het hart van het centrum, lang parkeren op een aantal 

randparkings en aangepaste bewegwijzering naar de verschillende parkeerplaatsen. Bezoekers 

en handelaars van het centrum stellen het heel erg op prijs dat parkeren in het centrum nog 

altijd gratis is. Dit is duidelijk één van de aantrekkingspunten van onze gemeente. 

Verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn voor heel de gemeente in opmaak, dit op 

initiatief van gemeente, de provincie en het Vlaams gewest. De dienst ruimtelijke ordening 

volgt de opmaak hiervan nauwgezet op of werkt hier actief aan mee. 

Het uitgangspunt van ons beleid op het vlak van ruimtelijke ordening blijft de uitbouw van 

onze gemeente als platteland met pit in de kern.  

 

CD&V-programmapunten voor een goed beleid rond stedenbouw en ruimtelijke 

ordening: 

 

- CD&V wil zorgen voor leefbare kernen. Dit jaar start nog de herinrichting van Itegem, 

“dorp aan de Grote Nete”. De herinrichting van de dorpskernen van Pijpelheide en 

Wiekevorst is in voorbereiding. Hierbij streven we naar een inrichting met aandacht 

voor de kwaliteit en de verkeersveiligheid van het publiek domein.  

- De verschillende dorpskernen in onze gemeente moeten voldoende aantrekkelijk 

blijven, volgens CD&V, zodat het er goed is om te wonen. 

- CD&V tracht voldoende bouwmogelijkheden in de verschillende dorpen te voorzien, 

zodat jonge gezinnen in eigen gemeente kunnen blijven wonen. Nieuwe woningen 

dragen immers bij tot de leefbaarheid van de verschillende kernen en hun 

basisvoorzieningen ( school, winkels, verenigingsleven,..).  



- In de verschillende woonkernen van onze gemeente zal CD&V de nodige ruimte laten 

reserveren voor sport en spel, net zoals voor wijkgroen. De uitbreiding van het park 

van Klein Scherpenheuvel en de pastorietuin van Wiekevorst zijn hiervan mooie 

voorbeelden.  

- CD&V heeft verschillende plannen die het graag tot uitvoering zou brengen: daarbij 

ondermeer de inrichting van de pastorietuin van Pijpelheide tot buurtparkje, het 

verwerven van gronden in Heist-Station voor een jeugdspeelplein, de herbestemming 

van het historische schoolhuis van Heist-Station tot een jeugdhuis, het verder 

verwerven van de voetbalterreinen van Schriek en het verwerven van terreinen voor 

tennis en chiro in Hallaar. 

- CD&V is voorstander van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen om de 

noodzakelijke ontwikkeling en kernversterking van een aantal woonkernen te sturen 

zodat het behoud van hun eigenheid en typisch karakter verzekerd blijft.  

- CD&V gaat de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader 

van de afbakening van het kleinstedelijk gebied goed opvolgen. Deze PRUP‘s hebben 

betrekking op: 

o de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

o het vergroten van de woonmogelijkheden in en rond het centrum 

o het aanwijzen van nieuwe bedrijventerreinen 

o de ontwikkeling van de Averegten  als groene long en recreatiegebied voor 

onze streek, daarbij met de nodige aandacht voor de mobiliteitsaspecten zoals 

de ontsluiting van het bos en de parkeermogelijkheden ter plaatse. 

o de ontwikkeling van de N10, zowel op gebied van de weg zelf als op de 

aangrenzende bebouwing. 

- Na jaren van studies en plannen maken, zou CD&V de herinrichting van de N10 

eindelijk effectief willen realiseren. CD&V vraagt de herinrichting met het oog op een 

betere ontsluiting van de industriezone, een vlottere verkeersdoorstroming en 

natuurlijk ook voor een verhoogde verkeersveiligheid. Naast de aanleg van fietspaden, 

waarvoor CD&V-minister Crevits onlangs de subsidies toegezegd heeft, zijn ook de 

aanleg van een middengeleider en de inrichting van een aantal rotondes voorzien.  

- CD&V wil deze legislatuur starten met de aanleg van de oostelijke rondweg samen 

met de herinrichting van een drietal kruispunten. Door de aanleg van dit ontbrekend 

stuk weg ontstaat een lokale vrachtroute als ontsluiting van onze gemeente naar de 

noordelijk gelegen snelwegen E313 en E34. De plannen hiervoor zijn in opmaak en 

het overleg met onze buurgemeenten loopt. De verwerving van de gronden waarover 

de rondweg zal lopen is reeds ver gevorderd.  

- Naast betere ontsluiting van ons industriepark draagt het project van de oostelijke 

rondweg en bij uitbreiding de lokale vrachtroute bij tot verhoogde leefbaarheid en 

verkeersveiligheid in de kernen van Booischot, Hallaar, Itegem en Wiekevorst, 

evenals in het centrum van onze gemeente. Ook daarom probeert CD&V deze 

rondweg zo snel als mogelijk te realiseren.  



- CD&V is voorstander van een degelijk uitgebouwd openbaar vervoersnet, met o.a. 

volgende kenmerken: 

o Goede verbindingen tussen de verschillende woonkernen, de scholen, de 

industriezone, het centrum en het station. 

o Regelmatige en snelle verbindingen met de belangrijkste centra van het land 

via het station. Zo is CD&V van mening dat de verbindingen naar Mechelen, 

Brussel, Geel en Leuven nog verbeterd kunnen worden. 

CD&V blijft hiervoor aandringen bij De Lijn en de NMBS, ongeacht de huidige 

besparingsplannen.  

- De fietsostrade langsheen de spoorweg tussen Lier en Aarschot moet volgens CD&V 

in de komende legislatuur gerealiseerd worden in samenwerking met onze 

buurgemeenten en de provincie. Naast een vlotte fietsverbinding met Lier en Aarschot 

realiseert de fietsostrade binnen onze gemeente voor heel wat fietsers de kortste en 

meest veilige weg naar het station, het centrum, de school of de sportinfrastructuur. 

- CD&V gaat de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 

Netevallei van dichtbij opvolgen. Dit plan wordt opgemaakt met het oog op de 

beheersing van de wateroverlast via het Sigmaplan, met versterking van de natuur in 

bepaalde delen van de vallei en met het vastleggen van gronden voor 

beroepslandbouw. Het Sigmaplan gaat in 2015 effectief in uitvoering in de Netevallei. 

CD&V pleit voor het maximaal vrijwaren van landbouwgronden bij de uitvoering van 

het Sigmaplan. 

- Samen met de uitvoering van het Sigmaplan vraagt CD&V een aantal begeleidende 

inrichtingsmaatregelen. CD&V denkt hiervoor aan het verbeteren van de 

waterhuishouding van de effectieve landbouwgronden, de aanleg van een fietspad en 

een ruiterpad doorheen de Netevallei, het inrichten van wandelpaden bijvoorbeeld 

“van de berg naar Pinzieleke” en de aanleg van voetgangersbruggen over de Grote 

Nete ter hoogte van Pinzieleke en de Hofdreef.  

- CD&V wil werk maken van een aantal gemeentelijke plannen voor de open ruimte: 

o Het “Landschaps- en sportpark Hof van Riemen” dat op lange termijn de 

uitbouw van een sport- en recreatiepark ten zuiden van het centrum voorziet. 

Op korte termijn maakt het de bouw van een nieuw zwembad mogelijk. 

o Het “Park Hof ter Laken”, waarbij het historische kasteelpark vlakbij de Grote 

Nete publiek toegankelijk wordt voor zachte recreatie, zoals wandelen, fietsen 

en spel. 

o Een masterplan voor de Goren. Via het gewestelijk RUP wordt het behoud van 

het uitzicht van dit unieke ontginningslandschap en het huidig gebruik van de 

gronden verzekerd. Landbouw krijgt hierdoor meer ruimte  en zekerheid dan in 

het oorspronkelijk gewestplan. Voor bos, kleine landschapselementen en 

natuur blijft er plaats in dit gebied. Het gebied van enkele honderden hectaren 

groot wordt ontsloten voor zachte recreatie door de verdere aanleg van 

wandelpaden, de verbetering van landbouwwegen en de aanleg van één 



fietspad. De site van de Kaastrooimolen fungeert hierbij als onthaalcentrum 

voor bezoekers en recreanten. 

 

- CD&V is voorstander van een actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. Het ruimtelijk uitvoeringsplan van Heist-op-den-Beg was één van de 

eerste in Vlaanderen. Bij de actualisatie moet rekening worden gehouden met het 

nieuwe Vlaamse beleidsplan ruimte, de taakstellingen van de provincie op het vlak 

van wonen, bedrijven en winkels, de aanbevelingen van ons eigen gemeentelijk 

woonbeleidsplan, de resultaten van het masterplan voor het centrum en eventuele 

andere nieuwe noden en behoeften.  

- Net zoals in het verleden zal CD&V ook in de toekomst de inwoners actief betrekken 

bij de verschillende ruimtelijke planningsprocessen. Dit via geschreven communicatie, 

hoorzittingen, klankbord- en stuurgroepen. De GECORO, waarin naast deskundigen 

ook vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen 

vertegenwoordigd zijn, zal hierbij een belangrijke rol vervullen als wettelijk 

adviesorgaan. Want wat we samen doen, doen we beter. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die een goede dienstverlening van de gemeente en een gezond 

financieel beleid van zijn beleidsmakers verwacht 

 

Een goede dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners is voor CD&V altijd heel erg 

belangrijk geweest. Om die dienstverlening te verbeteren heeft CD&V de voorbije jaren werk 

gemaakt van een reorganisatie van de gemeentediensten. Zo werden aanverwante diensten 

gegroepeerd en ontstonden de diensten bouw en milieu, sociale zaken en cultuur en vrije tijd. 

Er is ook werk gemaakt van een meer klantgerichte dienstverlening en aanpak van dossiers op 

basis van het één loket-principe. Het evenementenloket is hier een duidelijk voorbeeld van. 

Daarnaast is de leiding van verschillende gemeentelijke diensten versterkt, werd de 

huisvesting waar nodig verbeterd en zijn diensten intern gereorganiseerd.  

De huisvuilinzameling in onze gemeente gebeurt nu volgens het DIFTAR-principe. De 

gemeentelijke riolering wordt nu beheerd door HidroRio. De gemeente mag zelfstandig 

bouwvergunningen verlenen waardoor de behandelingstermijn van een bouwaanvraag 

aanzienlijk is verminderd. Door de ambulancedienst om te vormen tot een Heists Interventie 

Team, het lokale alternatief van een MUG, zijn de mogelijkheden sterk verbeterd en 

uitgebreid. Daarnaast is er een 24 uur op 24 permanentie in de brandweerkazerne waardoor de 

ziekenwagen sneller kan uitrukken. Het politiekader is ook verruimd om de inwoners van de 

gemeente nog beter van dienst te kunnen zijn. 

 

Hoewel de gemeentefinanciën in vele gemeenten onder druk staan, kunnen we in onze 

gemeente spreken van een gezonde financiële basis. De gemeentebelastingen in Heist-op-den-



Berg zitten net onder het Vlaamse gemiddelde. Een doordacht en hedendaags financieel 

beleid heeft het de voorbije jaren enerzijds grote investeringen mogelijk gemaakt en 

anderzijds de nodige ruimte voorzien om ook in de toekomst nieuwe projecten te kunnen 

financieren. De schuldgraad in onze gemeente is dan ook zeer laag ten opzichte van het 

gemiddelde in Vlaanderen en de gemeenten in de omliggende regio. De schuldgraad werd de 

voorbije jaren zelfs nog verder afgebouwd. Professor Matthijs gaf in een reeks over 

gemeentefinanciën in Het Laatste Nieuws onze gemeente 7,5/10 voor het financieel beleid. 

Dat betekent een mooie onderscheiding. 

 

 CD&V-programmapunten voor een goede dienstverlening: 

 

- CD&V gaat een sociaal huis uitbouwen op de huidige OCMW-campus. Van daar uit 

zal een uitgebreide sociale dienstverlening gebeuren en verder uitgebouwd worden 

voor alle inwoners van de gemeente. De dienstverlening zal gebeuren door eigen 

diensten en door derden. Het aanbod zal bestaan uit o.a. sociale begeleiding, 

zuigelingenraadpleging, bemiddeling i.v.m. kinderopvang, opvoedingsondersteuning, 

gezondheid en preventie, budgetbegeleiding, sociale toelagen, contactpunt voor 

sociale huisvesting, woonwinkel, werkwinkel, sociale tewerkstelling, aanvraag 

pensioenen, thuiszorg, klusjesdienst, rechtshulp, … 

- CD&V wil maximaal gebruik maken van de digitale mogelijkheden om diensten te 

verstrekken aan de bevolking. CD&V denkt hierbij onder meer aan het online 

aanvragen en afleveren van allerlei attesten, digitale vergunningsaanvragen, het online 

melden van defecten aan het openbaar domein, het online reserveren in het 

cultuurcentrum, de sporthal en de uitleendienst, een zelfuitleenbalie in de bibliotheek.  

- CD&V zou gebruik willen gaan maken van SMS-diensten en de sociale media om 

informatie te verspreiden naar de inwoners. Deze diensten zouden gebruikt kunnen 

worden voor de aankondiging van afvalophalingen of om aan inwoners te laten weten 

dat documenten klaar zijn en afgehaald kunnen worden. Via die weg kan ook 

informatie gegeven worden over verkeershinder door werken of bij bepaalde 

noodsituaties. 

- Een permanente vernieuwing en uitbreiding van de gemeentelijke website is volgens 

CD&V noodzakelijk. De website moet op elk moment een volledig en klantgericht 

overzicht van de gemeentelijke dienstverlening bevatten. 

- CD&V wil verder zorgen voor een klantgerichte organisatie van alle loketten en 

balies. 

- In onze gemeente zijn er heel wat niet mobiele mensen die niet bij de verschillende 

diensten raken. Met CD&V zullen nog meer dan nu aan huis worden bezocht voor het 

leveren van administratieve diensten. 

- Een goede samenwerking tussen de cultuurdiensten, de sportdienst, de jeugddienst en 

de dienst toerisme is volgens CD&V noodzakelijk om het huidige vrijetijdsaanbod te 

behouden en verder uit te breiden. 



- CD&V gaat het gebruik van de uit-kalender actief bekend maken bij alle 

gemeentelijke diensten en verenigingen. Op die manier kan de kalender aan elke 

inwoner een volledig overzicht geven van alle activiteiten en evenementen in de 

gemeente. 

- CD&V wil in het bijzondere aandacht geven aan het regelmatig onderhoud van 

wegen, verkeersborden, straatmeubilair, plantsoenen en waterlopen. 

- Zorg voor de netheid van het openbaar domein door het vegen van straten, het 

opruimen van zwerfvuil en het maaien wegbermen vindt CD&V ook heel erg 

belangrijk. 

- CD&V zal blijvende aandacht hebben voor een optimale afvalinzameling, zowel aan 

huis als in de containerparken. 

- CD&V gaat werk maken van een verdere uitbreiding van het rioleringsnet en van het 

aardgasnet zodat meer mensen hierop kunnen aangesloten worden. 

 

- CD&V vindt bewonersvergaderingen, voor burgers, middenstanders en bedrijven, bij 

de heraanleg en vernieuwing van straten of woonkernen noodzakelijk. Hierop moet 

duidelijke informatie gegeven worden over de geplande werken en mogelijk hinder 

tijdens de werken. Daarnaast moeten bewoners er ideeën kunnen aanbrengen voor de 

inrichting van de omgeving. 

- CD&V vindt in de aanloop van een project bewonersvergaderingen erg interessant 

omdat hier goede ideeën kunnen uit voortkomen. Tijdens uitvoering of na afloop moet 

zeker terugkoppeling gegeven worden aan de omwonenden om toe te lichten waarom 

bepaalde ideeën wel of niet zijn uitgevoerd. 

- CD&V vindt het belangrijk om bij wegenwerken ruim op tijd de nodige informatie 

verspreiden. 

- CD&V blijft opvolgen welke werken door de hogere overheden gepland zijn op het 

grondgebied van de gemeente. In de eerste plaats om plannen zo nodig bij te sturen. 

CD&V zal er ook op aandringen om verschillende werken goed te coördineren of 

waar mogelijk te groeperen om de verkeershinder als gevolg van de werken tot een 

minimum te beperken. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed financieel beleid: 

 

- CD&V beheert de centen van haar inwoners als een goede huisvader. 

- CD&V vindt een regelmatige en kritische doorlichten van de gemeentelijke uitgaven 

noodzakelijk. Hierdoor kunnen onnodige uitgaven geschrapt worden. 

- CD&V zal maximaal gebruik maken van alle mogelijke subsidiemogelijkheden 

afkomstig van het provinciaal, het Vlaams, het federaal of het Europees niveau. 

- CD&V wil waar mogelijk gebruik maken van alternatieve financieringswijzen, zoals 

samenwerking met private partners, om bepaalde projecten te realiseren.  

- Als dit kan zorgen voor een betere dienstverlening tegen een lagere prijs, wil CD&V 

overwegen om een beroep te doen op derden om bepaalde diensten aan te bieden i.p.v. 



dit door de gemeente zelf te doen. De gemeente neemt in dat geval meer de rol van 

regisseur op zich door het aanbod goed af te stemmen op elkaar en de mensen op de 

juiste manier door te verwijzen. 

- CD&V engageert zich voor matige belastingen in onze gemeente. Het moet de ambitie 

zijn om met de gemeentebelastingen onder het Vlaamse gemiddelde te blijven. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die op de hoogte wil zijn van en graag inspraak heeft in het 

gemeentebeleid 

 

Het gemeentebestuur tracht de inwoners actief op de hoogte te houden van het 

gemeentebeleid en haar dienstverlening via gemeentekrant, website, wekelijkse digitale 

nieuwsberichten, persmededelingen, publicaties in lokale weekbladen en infoavonden. De 

gemeente en enkele van haar diensten maken ook gebruik van facebook en twitter om 

informatie te verspreiden naar de bevolking. 

CD&V heeft reeds een lange traditie op het vlak van inspraak van de burgers in het 

gemeentebeleid. In de voorbije legislatuur werden verschillende projecten voorbereid in 

overleg met de rechtstreeks betrokkenen. De uitbreiding van het cultuurcentrum en de bouw 

van de nieuwe sporthal gebeurden na intens overleg met de gebruikers van deze 

infrastructuur. Ook aan de invoering van het DIFTAR-principe voor afvalophaling en van het 

parkeerbeleidsplan gingen verschillende publieke vergaderingen vooraf. 

 

CD&V-programmapunten voor een beleid met informatie voor en inspraak van de 

burger: 

 

- CD&V zal de inwoners actief blijven betrekken bij de voorbereiding van het 

gemeentebeleid via de verschillende adviesraden, via klankbordgroepen en 

bewonersvergaderingen bij het uittekenen van herinrichtingsprojecten, via 

hoorzittingen bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, via enquêtes, via… 

Want inwoners kunnen door eigen ervaringen en kennis bijdragen tot een beter beleid. 

Daarom ook blijft CD&V uitkijken naar nieuwe methodes om nog meer burgers bij 

het beleid te betrekken. 

- CD&V vindt in de aanloop van een project bewonersvergaderingen erg interessant 

omdat bewoners er ideeën kunnen aanbrengen voor de inrichting van de omgeving of 

de uitwerking van een project in het algemeen. Bewoners kunnen door eigen 

ervaringen en kennis bijdragen tot betere projecten. Tijdens uitvoering of na afloop 

moet zeker terugkoppeling gegeven worden aan de omwonenden om toe te lichten 

waarom bepaalde ideeën wel of niet zijn uitgevoerd. 

- CD&V zet het overleg verder met gebruikers en omwonenden bij de voorbereiding 

van de bouw van het nieuwe zwembad.  



- CD&V belooft om de uitwerking van het masterplan voor het centrum en de 

herinrichtingsprojecten van enkele kerkdorpen verder te laten verlopen in overleg met 

bewoners, handelaars en gebruikers van het openbaar domein. 

 

- CD&V vindt bewonersvergaderingen, voor burgers, middenstanders en bedrijven, bij 

de heraanleg en vernieuwing van straten of woonkernen noodzakelijk. Hierop moet 

duidelijke informatie gegeven worden over de geplande werken en mogelijke hinder 

tijdens de werken.  

- CD&V vindt het belangrijk om bij wegenwerken en herinrichtingsprojecten ruim op 

tijd de nodige informatie verspreiden via infofolders. 

- CD&V blijft opvolgen welke werken door de hogere overheden gepland zijn op het 

grondgebied van de gemeente. In de eerste plaats om plannen zo nodig bij te sturen. 

CD&V zal er ook op aandringen om verschillende werken goed te coördineren of 

waar mogelijk te groeperen om de verkeershinder als gevolg van de werken tot een 

minimum te beperken. 

 

- CD&V zal informatie over het gemeentebeleid en over de gemeentelijke 

dienstverlening blijven verspreiden via de reeds bestaande kanalen: gemeentekrant, 

website, wekelijkse digitale nieuwsbrief, wekelijkse publicaties in een streekblad, 

regelmatige persmededelingen en een periodieke uitgave van de gemeentegids. 

 

- CD&V gaat de openbare bibliotheek verder ontwikkelen tot een informatiecentrum 

over de gemeente, de eigen streek en de hogere overheden. 

- CD&V vindt dat de gemeente thematische infofolders moet verspreiden, afgestemd op 

bepaalde doelgroepen ( bewoners, gebruikers,…), zowel op papier als digitaal. 

- Volgens CD&V moet er regelmatig een vernieuwing gebeuren van de gemeentelijke 

website in functie van de digitale evolutie en van de behoeften van de gebruikers. 

- Volgens CD&V moet de gemeente nog ruimer gebruik maken van digitale media voor 

het verspreiden van informatie.  

- CD&V denkt dat door gebruik te maken van diverse interactieve toepassingen het 

mogelijk moet zijn om rond concrete projecten en onderwerpen inspraak te 

organiseren d.m.v. e-participatie. CD&V wil mogelijkheden hiervoor bekijken en 

uitproberen. De sociale media en internetfora bieden hiervoor zeker mogelijkheden. 

 

 

 

 

Voor de Heistenaar die graag in een veilige gemeente woont 

 

Veiligheid is een complex, veelzijdig begrip. Het vormt een belangrijke factor voor onze 

kwaliteit-van-leven. Het gevoel van veiligheid speelt een belangrijke rol in het gevoel van 



welzijn van de mensen. CD&V wil dat alle Heistenaren zich goed voelen in onze gemeente. 

Daarom is veiligheid ook een belangrijk aandachtspunt van CD&V. 

Voor CD&V is veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid van het bestuur en de 

betrokken veiligheidsdiensten. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen. Omdat veiligheid 

vele aspecten omvat en omdat in een gemeenschap vele actoren verantwoordelijk zijn voor 

die veiligheid, is veiligheid voor CD&V iets dat vraagt om een integrale en geïntegreerde 

aanpak. Een aanpak dus, die zich tot al die aspecten richt en die de actoren inschakelt op een 

gecoördineerde manier. 

Enkele maatregelen die de veiligheid in onze gemeente de voorbije jaren aanzienlijk verbeterd 

hebben en die door inzet van CD&V werden gerealiseerd, zijn de 7 dagen op 7 en 24 uur op 

24 bemande ambulancedienst, de indienstname van een rampenambtenaar die werk heeft 

gemaakt van een veiligheidscel en rampenplannen en de invoering van het GAS-reglement 

om overlast te bestrijden. 

 

CD&V-programmapunten voor een goed veiligheidsbeleid: 

 

- Mensen moeten bij de politie terecht kunnen voor advies over inbraakpreventie. 

Daarnaast vindt CD&V het ook een taak van de politie om regelmatig tips te 

verspreiden over hoe je woning en je wagen te beveiligen tegen een inbraak. 

- CD&V zal het systeem van vakantietoezicht door de politie verder blijven promoten. 

- CD&V is groot pleitbezorger van goede buurtwerkingen in onze gemeente, 

bijvoorbeeld met buurtcomités en buurtfeesten. CD&V zal bekijken op welke manier 

ze dit kan ondersteunen en stimuleren. Dergelijke initiatieven zorgen er voor dat 

mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. Hierdoor ontstaat een sociaal netwerk 

waarin mensen elkaar kennen. Dit zorgt dan weer voor sociale controle waardoor de 

kans op incidenten vermindert. 

- Naast buurtcomités kunnen dienstencentra, met een ontmoetingscentrum, eveneens 

bijdragen tot een goede buurtwerking en het verbeteren van sociale contacten tussen 

buurtbewoners. Daarom wil CD&V de mogelijkheid onderzoeken om op enkele 

plaatsen in de gemeente een dienstencentrum op te richten. Lokaal kan voor elk 

dienstencentrum bekeken worden welke diensten hier nog in ondergebracht en 

aangeboden kunnen worden. 

- CD&V ziet een buurtcomité ook fungeren als een soort van ombudsdienst. Op die 

manier kan een buurtcomité een schakel vormen voor de communicatie tussen de de 

mensen in de wijk en de gemeente. 

- CD&V hoopt dat een goed contact tussen buurtbewoners een oplossing kan bieden 

voor een aantal problemen zoals bejaarde of minder mobiele buren die niet zelf 

kunnen zorgen voor sneeuwruiming op de stoep of eerste hulp bieden bij een 

noodalarm van een alleenstaande buur. 

- CD&V wil de inwoners van de gemeente uitdagen met projecten waarin ze mee een 

deel van de verantwoordelijkheid dragen. Dit natuurlijk met de nodige ondersteuning 

vanuit de gemeente. CD&V denkt hierbij aan projecten die buurt aangenamer maken 



zoals straatmeubilair aanbrengen, een speelpleintje onderhouden, een plaats waar 

kinderen kunnen spelen creëren, de omgeving proper houden,... Dergelijke projecten 

dragen ook bij tot meer en een beter contact tussen mensen. Ze zorgen er ook voor dat 

mensen zich meer gaan vereenzelvigen met hun omgeving en er meer aandacht voor 

gaan hebben.  

- CD&V vindt het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in Heist-op-den-Berg. 

Daarom zal in de eerste plaats criminaliteit en overlast bestreden worden. Dit in 

combinatie met maatregelen die het veiligheidsgevoel verbeteren. CD&V denkt 

hiervoor onder meer aan een goed onderhoud van het openbaar domein, 

straatverlichting, het tegengaan van leegstand, het opruimen van zwerfvuil. 

- Hondenpoepbuizen op strategische plaatsen kunnen bijdragen tot het proper houden 

van de stoep en speelpleintjes. 

- Een belangrijk aandachtspunt van CD&V bij de inrichting van woongebieden, zowel 

in het centrum van de gemeente als in de verschillende woonkernen, is dat deze 

kleinschalig en overzichtelijk blijven. Dit is belangrijk om er voor te zorgen dat 

mensen elkaar blijven kennen. 

- CD&V denkt na over de invoering van een systeem met noodkaarten die voor het 

raam worden geplaatst. Deze kunnen omwonenden of de postbode uitnodigen binnen 

te komen bij een in nood verkerende bejaarde.  

 

- CD&V wil er voor zorgen dat de brandweer over het nodige en goed opgeleide 

personeel beschikt om de operationele werking te garanderen. Een maximale invulling 

van het voorziene beroeps-  en vrijwillige kader is hiervoor essentieel. In dit verband 

vindt CD&V het idee van gemeentepersoneel dat ook brandweervrijwilliger is erg 

aantrekkelijk. Deze vrijwilligers kunnen tijdens de daguren vlotter beschikbaar 

gemaakt worden en zo de druk op de beroepsbrandweerlui verminderen. 

- Elke inwoner in de gemeente moet bij brand, een ongeval, wateroverlast of een ander 

noodgeval voldoende snel geholpen worden door de brandweer, de ziekenwagen of de 

politie. CD&V wil bekijken wat de meest optimale manier is om dit te realiseren. 

- De ambulancedienst van onze brandweer is omgevormd naar een HIT, het Heistse 

Interventieteam, dat 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 is bemand. Volgens CD&V is het 

noodzakelijk om deze dienstverlening verder uit te breiden door meer 

verpleegkundigen aan te werven en een tweede ziekenwagen permanent te bemannen. 

Zo kunnen nog meer mensen geholpen en gered worden. 

- In de nabije toekomst zal de brandweer van Heist-op-den-Berg met aantal gemeenten 

uit de streek fuseren tot één brandweerzone Rivierenland. CD&V zal ten volle aan 

deze fusie meewerken. Deze fusie biedt heel wat mogelijkheden op het vlak van inzet 

van gespecialiseerd personeel en materieel en zal de (brand)veiligheid van de inwoners 

aanzienlijk verbeteren. Zo kan brandbestrijdingsmaterieel dat vroeger budgettair 

moeilijk haalbaar was door deze fusie toch aangekocht en ingezet worden. 

- CD&V wenst ook de huisvesting van de brandweer in het kader van deze fusie kritisch 

te onderzoeken. Hierbij zal moeten gekozen worden tussen renovatie of verhuis naar 



een andere locatie. CD&V zal hierbij kiezen voor de meest verantwoorde oplossing, 

rekening houdend met de kostprijs en met de interventietijden. 

- Om de veiligheid van de inwoners verder te verbeteren gaat CD&V de verzameling 

van bestaande nood- en interventieplannen waar nodig actualiseren en uitbreiden naar 

meer risicosituaties. Dit is een taak van de crisiscel van onze gemeente waarin naast de 

burgemeester ook de veiligheidsambtenaar van onze gemeente zit. Deze plannen 

moeten ook regelmatig geoefend worden zodat alle betrokken diensten van de 

gemeente weten wat te doen in geval van nood. 

- CD&V wil werk maken van duidelijke evacuatieschema’s voor alle openbare 

gebouwen en grote bedrijven op het grondgebied van onze gemeente. 

 

- In de gemeente lopen al heel wat geïntegreerde veiligheidsprojecten zoals projecten 

rond camerabewaking in de uitgangsbuurt van het centrum, rond buurtbemiddeling bij 

overlast of rond fuiven. Er zijn ook de consortiumbewaking in het industriepark, de 

inbraakpreventie of de bestrijding van drugsgerelateerde overlast. CD&V blijft al deze 

projecten ondersteunen en zal ze waar nodig verder uitbreiden. Indien aangewezen wil 

CD&V deze methodiek van integrale aanpak ook gebruiken voor andere 

veiligheidsproblemen. 

- CD&V wil bekijken of er buurtinformatienetwerken (BIN's) kunnen opgericht worden 

in onze gemeente. BIN’s zijn een gestructureerd samenwerkingsverband tussen 

burgers uit een bepaalde buurt onder leiding van een plaatselijke coördinator die niet 

tot de politiediensten behoort. Dergelijke BINs zullen zich buigen over hoe, in 

samenwerking met politie en andere gemeentediensten een kwaliteitsvolle, veilige 

samenleving te organiseren in de buurt. CD&V denkt dat dergelijke BIN’s ook de 

functie van een sociaal informatienetwerk kunnen opnemen. 

- CD&V is van mening dat het systeem van gemeentelijke administratieve sancties nog 

verder kan verfijnd worden. CD&V wil ook de handhaving van dit GAS-reglement 

optimaliseren.  

- CD&V is erg tevreden over de werking van onze politiekorps. Om deze goede 

werking te bestendigen, moet er binnen de politie blijvende aandacht zijn voor een 

goed uitgebouwde structuur, voor voldoende wijkwerking, een goede bereikbaarheid 

en de methode van de probleemoplossende aanpak. 


