
Heist-op-den-Berg

“In Heist is altijd wel iets te doen en te be-
leven”  Een uitspraak die we regelmatig van 
zowel Heistenaren als niet-Heistenaren horen 
over onze gemeente!

Ook afgelopen zomer bruiste Heist-op-den-
Berg er weer op los. Vanaf de braderij over 
Hestival en Heist Loopt en Zingt tot aan de 
landbouwdag. Met daartussen nog zoveel 
grote en minder grote evenementen, her en 
der in onze gemeente. Georganiseerd door 
één de vele Heistse verenigingen of door de 
gemeente.

In verschillende woonkernen groeide de 
jaarlijkse kermis ondertussen uit tot een niet 
te missen evenement met uitstraling in de 
ruime omgeving. Dikwijls staan daar Heistse 
muzikanten geprogrammeerd: van begin-
nende muziekgroepjes over de gevestigde 
waarden tot de alom gekende en nog steeds 
succesvolle Bobby Prins. 

Ook de sport- 
en de jeugd-
dienst van 
de gemeente 
zorgden, met de hulp van heel wat vrijwil-
ligers, mee voor een zomer vol leuke activ-
iteiten. De sportdienst organiseerde elke 
week verschillende sportkampen. Soms zelfs 
in samenwerking met één van de Heistse 
sportclubs. De jeugddienst en haar monitor-
en zorgden op het speelplein dan weer voor 
spetterende vakantiedagen vol speelplezier.

CD&V is een WIJ-partij. We vinden het belan-
grijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Wij willen het bruisende Heist dan ook in 
stand houden in elke woonkern, onder elke 
kerktoren. Het ondersteunen van de Heistse 
verenigingen is hierbij voor ons essentieel. 

“ ’t Is weer voorbij die mooie 
zomer…”

het echte 

nieuws 

lees  je 

hier...

Kurt Vets, Carl Verelst, Ann Van den Meutter, 
Sebastiaan Marien en Stijn Dierckx waren klaar om van 
een spetterend Hestival te genieten.



De Heistse land- en tuinbouw geeft al jarenlang een bijzon-
dere uitstraling aan onze gemeente. In de voor- en naoorlog-
se jaren was Heist-op-den-Berg in de ruime omgeving gekend 
voor ‘de eerste nieuw patatten’. De zuidelijke helling van 
onze berg, in de buurt van de Vijfstraten, leende zich uiter-
mate goed voor deze vroege teelt. Met ‘Proef Heist’ zetten 
we de producten van onze plaatselijke land- en tuinbouwers 
opnieuw op de kaart (en het menu) tot ver buiten onze ge-
meente. Het label ‘Proef Heist’ garandeert versheid, kwaliteit 
en een uitstekende smaak.

Hoeve- en andere streekproducten kopen heeft alleen maar 
voordelen! Je ondersteunt de lokale economie én  landbouw 

en je draagt bij tot een leefbaar platteland. Bovendien le-
ver je ook een bijdrage aan de bescherming van ons klimaat. 
Producten die lokaal geproduceerd zijn zorgen immers voor 
een lagere CO2-uitstoot en hebben een kleinere ecologische 
voetafdruk.

Naast ‘Proef Heist’ is er ook het project ‘Burende boeren’. 
Dit project wil de link tussen de land- en tuinbouwer en zijn 
omgeving versterken. 
De gemeente zal mee op zoek gaan naar nieuwe mogelijke sa-
menwerkingen die de sector kan aangaan. Zo zorgt Heist-op-
den-Berg voor een sterke lokale verankering van de land- en 
tuinbouwsector.

Kerkenbeleidsplan 
goedgekeurd
De Vlaamse Regering heeft  
alle Vlaamse gemeenten ge-
vraagd om een kerkenbeleids-
plan op te maken voor de ker-
ken op haar grondgebied. De 
opmaak van zo’n plan was de 
vereiste om ook bij toekomsti-
ge onderhouds- en renovatie-
werken aan de kerken subsi-
dies te kunnen aanvragen.

Onze gemeente telt 11 ker-
ken. De kerken van Hallaar, 
Itegem, Schriek, Wiekevorst 
en Heist-Centrum zijn geklas-
seerd als monument. De zes 
andere werden dan weer ge-
inventariseerd als bouwkun-
dig erfgoed. 

Voor de opmaak van het ker-
kenbeleidsplan is een werk-
groep samengesteld die be-
stond uit  vertegenwoordigers 
van de gemeente, de paro-
chies, de kerkfabrieken en 
het bisdom. Deze werkgroep 
bracht een uitgebreid plaats-
bezoek aan onze elf kerken.

Het beleidsplan bevat voor 
elke kerk een uitgebreide be-

schrijving van het gebouw, het 
interieur en de omgeving. De 
kunstwerken in elk van onze 
kerken krijgen hierbij veel 
aandacht. Het huidig gebruik 
van de kerken voor misvierin-
gen is eveneens in kaart ge-
bracht. 

Bij de opmaak van het plan 
werden de mogelijkheden om 
de kerkgebouwen ook nog 
voor andere activiteiten te ge-
bruiken grondig onderzocht.

Er is voor gekozen om de reli-
gieuze functie van de 11 Heist-
se kerken te behouden, ook 
na 2019. De kerken kunnen 
eveneens plaats bieden aan 
culturele initiatieven. Daarom 
zullen de kerkfabrieken, in 
overleg met het gemeentebe-
stuur, verder nadenken over 
activiteiten die, in combina-
tie met de religieuze functie, 
in de kerkgebouwen kunnen 
doorgaan. Wij denken bijvoor-
beeld aan concerten en ten-
toonstellingen.

Landbouw in de kijker

Wim Van den Bruel, Kurt Vets, 
Anne Coeckelbergs en Lucas Van Dessel 

zijn zeker te vinden voor hoeve- en
streekproducten uit Heist.

Proef Heist

= winnaar

gemeentelijke

milieu-prijs

2017 !

Ivan Dockx, Bernadette De Cat en Luc 
Vleugels kunnen zich helemaal vinden in 

de inhoud van het kerkenbeleidsplan.



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

Koningfiets
Heistenaren die in de buurt van een school 
wonen, kregen deze affiche in de bus.  Heel 
wat onder hen hingen de affiche voor de 
venster op 1 september. Zo toonden ze dat 
ze het belangrijk vinden dat de scholieren 
veilig door onze gemeente kunnen fietsen 
op weg van en naar school. 

Voor CD&V is niet langer de auto maar wel 
de fiets de koning van de weg!
We willen zoveel mogelijk Heistenaren op 
de fiets. Zeker voor verplaatsingen binnen 
de gemeente. Als je kiest voor de fiets, kies 
je voor beweging, klimaat en verkeersvei-
ligheid. 
Fietsen combineert dus alleen maar voorde-
len!
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ZONHOVEN

Bepaal mee de toekomst 
van Heist-op-den-Berg!
Op 14 oktober 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen.
Ons verkiezingsprogramma, ons toekomstprogramma voor Heist, willen we schrijven samen 
met jullie.

Als partij die tussen de mensen staat, willen we luisteren naar jullie toekomstwensen voor 
en ideeën over onze gemeente maar ook naar jullie bekommernissen. Daarom organiseren 
we toekomstateliers rond heel verschillende thema’s. Die staan open voor elke Heistenaar. 
Want samen met inwoners, verenigingen en leden van adviesraden willen we ons verkiez-
ingsprogramma én zo de toekomst van Heist-op-den-Berg, vorm geven.

Vanaf november gaan we van start met in totaal 12 toekomstateliers. De informatie die we 
daar uit verzamelen, zal mee vorm geven aan ons toekomstprogramma voor Heist-op-den-
Berg en al haar woonkernen.

Kom naar onze toekomstateliers & denk mee met ons.
Bij CD&V schrijf je mee aan de toekomst van Heist-op-den-Berg!

Van harte welkom!

Meer info via www.cdenv-heist.be en op onze Facebookpagina.


