
Heist-op-den-Berg

In de voorbije jaren organiseerde de gemeen-
te een kerstmarkt op het kerkplein. De kerst-
markt werd gecombineerd met een koop-
zondag in de Bergstraat. Toch vonden vele 
bezoekers aan de Bergstraat de weg niet naar 
de kerstmarkt boven op de berg.

Op 19 en 20 december 2015 vonden de kerst-
shoppers de kerstmarkt wel. De kerstmarkt 
verhuisde van het kerkplein naar het cultuur-
plein. Ze liep nu ook over twee dagen. Na af-
loop van de kerstmarkt spraken sommige van 
wel 10 000 bezoekers. Anderen maakten zelfs 
de vergelijking met de braderij  die net voor 
de grote vakantie doorgaat. Eén besluit: de 
kerstmarkt op het Cultuurplein was een schot 
in de roos!

Een voortreffelijke samenwerking tussen de 
verschillende gemeentelijke diensten en de 

leden van het 
Bergstraat-
comité ligt 
mee aan de 
basis van dit 
succes. 
Net als de vele 
organisaties die 
een tentje hebben 
open
gehouden tijdens 
de kerstmarkt. 
Het bewijs dat 
samenwerken werkt.

Met CD&V hielden we ook een tentje open.
Na afloop van de kerstmarkt konden we €400 
doorstorten naar enkele goede doelen.

Zeer succesvolle kerstmarkt !

‘Gezond 
+

gelukkig

2016 !!

De kerstmarkt van 19 en 20 december was 
een groot succes. CD&V stond er ook een 

zamelde €400 in voor enkele goede doelen.



Nieuw fietspad in de Pijpelstraat
In de Pijpelstraat, tussen de Liersesteenweg en de spoor-
weg, is een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en 
afvalwater aangelegd. De rioleringswerken zijn gecombi-
neerd met de aanleg van een nieuw fietspad, gescheiden 
van de weg. Een vijftal jaar geleden werd al een fietspad 
aangelegd in het deel van de Pijpelstraat aan de overzij-
de van de spoorweg. Met dit nieuwe fietspad zorgt de ge-
meente voor een veilige  en comfortabele fietsverbinding 
naar het station van Booischot.

28 nieuwe parkeerplaatsen 
tussen de Eugeen Wouterstraat en de Neerweg.
Helemaal in het centrum van onze gemeente, op 100 me-
ter van de Bergstraat, ligt een nieuw parkeerterrein. Het 
parkeerterrein ligt op het binnenplein van het apparte-
mentsgebouw dat is opgetrokken tussen de Eugeen Wou-
terstraat en de Neerweg. Het is aangelegd door de bouw-
heer van het appartementsgebouw. Dit op uitdrukkelijke 
vraag van het gemeentebestuur.
Het parkeerterrein telt 28 parkeerplaatsen. De inrit ligt 
langs de Eugeen Wouterstraat. Via een wandelweg naar 
de Neerweg ben je onmiddellijk in de Bergstraat.  Het 
parkeerterrein is openbaar van 8u tot 20u. De toegelaten 
parkeerduur met parkeerschijf is 2u. ‘s Nachts is het par-

keerterrein afgesloten en voorbehouden voor bewoners 
van het appartementsgebouw.

100 nieuwe parkeerplaatsen 
in de Vlinderstraat
Op dit moment maakt de gemeente al werk van een verde-
re uitbreiding van de parkeercapaciteit in het centrum. Op 
de vroegere site van het deeltijds onderwijs, die door de 
gemeente aangekocht is, worden meer dan 100 parkeer-
plaatsen ingericht. Deze parking ligt achter het OCMW-ge-
bouw en is bereikbaar via de Vlinderstraat.

Meer
f ietsen   +

meer
parkeren...



Minder Mobielen 
Centrale
De Minder Mobielen Centrale 
biedt vervoer aan voor men-
sen die geen gebruik kunnen 
maken van een eigen wagen, 
en wanneer voor die verplaat-
singen geen openbaar vervoer 
ter beschikking is.

De Minder Mobielen Centrale 
bestaat uit een groep van een 
dertigtal vrijwilligers. Zij ver-
zorgen in Heist-op-den-Berg en 
Berlaar het vervoer voor men-
sen die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen. Omdat ze geen 
gebruik kunnen maken van ei-
gen vervoer. En omdat er geen 
openbaar vervoer beschikbaar 
is. De doelgroep zijn vooral ou-
dere mensen, mensen die ziek 
zijn of mensen met een handi-
cap. Het OCMW probeert voor 
elke vraag passend vervoer te 
vinden.

De chauffeur pikt zijn minder- 
mobiele passagier op aan huis, 
brengt die naar de bestemming 
en achteraf ook weer naar huis. 
Daarvoor gebruikt de vrijwilli-

ger zijn eigen wagen. De chauf-
feur krijgt voor het transport 
een onkostenvergoeding. Die 
wordt na afloop van de rit door 
de passagier betaald.

vrijwilligers
Zoals de vrijwilligers van de Min-
der Mobielen Centrale zijn er in 
onze gemeente ontzettend veel 
vrijwilligers actief: de leiders 
en leidsters van de jeugdver-
enigingen, de monitoren op het 
speelplein, trainers van sport-
verenigingen, lesgevers van het 
cursuscentrum, gemachtigde 
opzichters aan de schoolpoort, 
ziekenzorgbezoekers, de be-
stuursleden in de vele socio-cul-
turele verenigingen,… De groep 
vrijwilligers in onze gemeente is 
heel uitgebreid en divers. 

CD&V is zich bewust van en 
dankbaar voor de inzet van al 
deze mensen. Als gemeente 
kunnen we daarvoor niet ge-
noeg ‘dank u’ zeggen.

Eric Verbist  en Dirk Van Noten zijn dankbaar voor de inzet van de 
vrijwilligers in onze gemeente. Sandra Keuppens en Lizette Liekens 

zijn twee actieve vrijwilligers.
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Eerste openbare boomgaard in 
Heist-op-den-Berg

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

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

Wim Van den Bruel, Ilse Vermeulen en Anne Coeckelbergs 
bij één van de bomen uit de openbare boomgaard.

In de omgeving van de Hoge 
Brugstraat zijn de laatste ja-
ren tientallen nieuwe woningen 
gebouwd. Een mooi plekje om 
te wonen kort bij het centrum, 
het station en de industriezone. 
Daar groeit nu ook de eerste 
openbare boomgaard van onze 
gemeente. De bomen werden 
enkele weken geleden door 
vrijwilligers en het gemeente-
bestuur geplant. 

De boomgaard komt er in het 
kader van het project ‘Buiten-
gewone plekjes’ van Rivieren-
land. Het waren de inwoners 
van onze gemeente die de bui-
tengewone plekjes mochten 
voorstellen. Zo is ter hoogte 
van de spooroverweg in de Pe-
remansheidestraat te Zonder-

schot, samen met de leerlin-
gen van de lagere school en de 
plaatselijke verenigingen, ook 
een buitengewoon plekje ge-
creëerd.

De keuze voor een boomgaard is 
voor Heist-op-den-Berg niet zo 
bijzonder. In het verleden was 
de zuidflank van de Heistse berg 
gekend voor het kweken van 
steenfruit zoals krieken en per-
ziken. Daarenboven vindt één 
van de lekkerste vruchten haar 
oorsprong in onze gemeente. De 
perzik Vaes Oogst, geselecteerd 
door fruitkweker Leonard Vaes. 
En waar nu de Moretuswijk is, 
was ooit een boomgaard. Daar 
werd de Emile d’Heyst geteeld. 
Een peer genoemd naar onze 
gemeente. 

De boomgaard in de Hoge Brug-
straat bestaat uit een menge-
ling van 24 halfstammen en 26 
hoogstammen. Er zullen appe-
len, peren, perziken en prui-
men groeien. De bloesem zal 
gunstig zijn voor de bijen. Rond 
de boomgaard komt een wild-
kant waar bijvoorbeeld egels 
een onderkomen in kunnen vin-
den.

CD&V is er van overtuigd dat de 
boomgaard een ontmoetings-
plaats kan worden voor jong en 
oud. Een plek om te genieten 
van de bloesem en om schaduw 
te vinden op een zonnige dag. 
Over een vijftal jaar zijn de bo-
men voldoende gegroeid zodat 
iedereen er ook effectief fruit 
kan gaan plukken.


