
Heist-op-den-Berg

Iedereen in onze gemeente is ondertussen 
vertrouwd met het DIFTAR-systeem. Zowel de 
‘grijze bak’ als de ‘groene bak’ worden gewo-
gen als we ze op straat zetten. Het rest- en 
GFT-afval worden op die manier aangerekend 
per kilogram.

Dit DIFTAR-systeem of het principe van ‘de 
vervuiler betaald’ wordt vanaf nu ook door-
getrokken naar de containerparken in onze 
gemeente. Een containerpark volgens het DIF-
TAR-systeem bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel kan het gratis afval worden afge-
leverd (vb. oud papier, glas, plastiek). Nadien 
rij je door naar het andere deel. Daar kan je 
de betalende fracties afleveren. Voor en na 
het deponeren van het afval moet je met de 
wagen over een weegbrug rijden. 

Zo betaal je 
dit afval ook 
per kilogram.
Om dat in de 
praktijk om 
te zetten is in 
de Knotwilgweg een volledig nieuw én groter 
containerpark aangelegd. Dit is sinds 12 mei 
in dienst. 

Voor de realisatie kreeg de gemeente subsi-
dies van IOK. 

Nu zal het containerpark aan de Herentalse-
steenweg worden vernieuwd. Eens dit weer in 
dienst is, komt het terrein in de Impulsstraat 
ter beschikking voor de uitbreiding van een 
bedrijf of voor een heel nieuwe firma. 

Nieuw containerpark
het echte 

nieuws 

lees  je 

hier...



kingen die uit deze hoek 
kwamen over de afschaffing 
ervan. Daarom willen we 
proberen deze mantelzorg-
premie terug in te voeren. 
Zodra hiervoor opnieuw bud-
get beschikbaar is. Onder-
tussen willen we de mantel-
zorgers op andere manieren 
ondersteunen, bv. door vor-
ming en begeleiding.

Onze gemeente scoort goed 
op het vlak van welzijns-
beleid, dank zij de dienst-
verlening van het OCMW. In 
Heist-op-den-Berg doen, in 
vergelijking met gelijkaar-
dige gemeenten en steden, 
minder mensen beroep op 
het bestaansminimum. Ge-
zinnen met een laag inko-
men kunnen beroep doen op 
de sociale kruidenier. Met 
de vrijetijdskaart kunnen 
zij volwaardig deelnemen 
aan het gemeenschapsle-
ven, o.a. voorstellingen in 
het cultuurcentrum en acti-
viteiten van sport- en jeugd-
dienst, maar ook lid worden 
van jeugd- en sportvereni-
gingen. Ook de buitenschool-
se kinderopvang in Heist-op-
den-Berg blijft bij de beste 
van Vlaanderen met opvang 
dicht bij elke school en zon-
der wachtlijsten.
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Bij de start van deze legis-
latuur moest het OCMW, net 
zoals de gemeentediensten, 
grote inspanningen leveren 
voor het behoud van gezon-
de gemeentefinanciën in 
de komende jaren. Hierbij 
werd er gekozen om de  uit-
gebreide dienstverlening van 
het OCMW aan verschillende 
doelgroepen  maximaal te 
vrijwaren.

CD&V vindt het belangrijk 
dat bejaarden zo lang mo-
gelijk in hun eigen huis kun-
nen blijven wonen. Hiervoor 
biedt het OCMW gepaste 
dienstverlening aan: poet-
shulp voor de schoonmaak 
van de woning, de klusdienst 
van de kringwinkel voor het 
uitvoeren van kleine herstel-
lingen in de woning en de 
boodschappendienst. Indien 
nodig kan er ook beroep ge-
daan worden op de bedeling 
van warme maaltijden en op 
gezinshulp.

Om die uitgebreide dienst-
verlening van het OCMW te 
kunnen behouden, zijn we 
uiteindelijk akkoord gegaan 
met de schrapping van de 
mantelzorgpremie. Deze 
premie werd blijkbaar door 
vele mantelzorgers als een 
belangrijke ondersteuning 
ervaren. We begrijpen dan 
ook de vragen en opmer-

Heist is mee
met zijn tijd
Wie wil gaan bouwen kan zijn bouwaanvraag digitaal 
indienen. In de bib geen wachtrijen meer door de 
zelfuiteenbalie. Heist is helemaal mee met zijn tijd!

Sinds begin april kunnen in Heist-op-den-Berg bouw-
aanvragen digitaal ingediend worden. Tot dan moest 
alles op papier ingediend worden bij de bouwdienst. 
Nu kan dit rechtstreeks via de computer van thuis of 
op het bureau gebeuren. Andere diensten geven hun 
adviezen dan ook digitaal. De beslissing wordt  per 
mail meegedeeld aan de aanvrager. Deze werkwijze 
betekent een besparing van bergen papier voor de ge-
meente, de aanvrager en de architect. Daarnaast kan 
de aanvrager de stand van zijn dossier op elk moment 
opvragen, ook buiten de openingsuren van de bouw-
dienst.

In de bib van de gemeente komt deze zomer nog een 
zelfuitleenbalie. Helemaal zoals de zelf-kassa’s in 
sommige supermarkten. Hierdoor kan je als lezer je 
boeken zelf ontlenen en weer binnen brengen in de 
bib. Boeken scannen aan de balie hoeft dan niet meer. 
Het personeel zal daardoor nog meer beschikbaar zijn 
om bezoekers van de bib te helpen en te adviseren.
Om de zelfuitleenbalie te realiseren worden RFID-
chips aangebracht in de boeken, CD’s en DVD’s. Veel 
handiger dan de huidige barcodes die zullen verdwij-
nen.

Mee zijn met de tijd. Duurzaam en erg handig voor 
alle inwoners!
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Langs de Hof Van Rie-
menstraat, net achter de 
academie, heeft de gemeen-
te een openbare parking met 
120 plaatsen aangelegd. 120 
gratis parkeerplaatsen op 
wandelafstand van de Berg-
straat.

De gemeente huurt het per-
ceel langs de Hof Van Rie-
menstraat van Scholengroep 
5, de GO-school in onze 
gemeente. De bestaande 
schoolparking is vernieuwd, 
uitgebreid en omgevormd 
naar een openbare parking 
met plaats voor 120 wagens. 

Tijdens de schooluren kun-
nen de leerkrachten de par-
king gebruiken. Ouders die 
een beroep doen op ’t Rie-
menhofke kunnen er even 
hun auto kwijt. De parking is 
er ook voor de leerkrachten 
en leerlingen van de acade-
mie en het cursuscentrum .

Daarenboven is de parking 
perfect gelegen voor be-
zoekers van het centrum. 
De 120 parkeerplaatsen zijn 
permanent toegankelijk en 
liggen op wandelafstand van 
de Bergstraat. Een nieuwe 
gratis randparking voor het 

centrum. Want CD&V vindt 
het belangrijk dat het cen-
trum van onze gemeente 
met zijn handelszaken en 
gemeentediensten optimaal 
bereikbaar blijft voor ieder-
een. 

Door de verschillende ge-
bruikers is deze parking een 
voorbeeld van optimaal en 
duurzaam ruimtegebruik. 
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120 nieuwe
parkeerplaatsen

Gratis !

+
Vlakbij het 

centrum !


