


>
>

 E
E

N
 B

E
R

E
IK

B
A

A
R

 H
E

IS
T

-O
P

-D
E

N
-B

E
R

G

BUSLUSSEN

In elke woonkern moet je de bus kunnen nemen naar het 
centrum van onze gemeente. Ook de omliggende steden moeten 
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. CD&V stelt dat 
wanneer de Lijn niet voor de nodige bussen zorgt,  
de gemeente dit moet doen en tekende alvast vier buslussen 
uit: ideale busroutes vanuit het centrum naar de woonkernen en de 
belangrijkste plaatsen in de gemeente.

DIENSTVERLENING 
OP MAAT VAN ELKE 
INWONER

Nu gemeente en OCMW fusioneren, 
wil CD&V ook de dienstverlening 
van de gemeente herbekijken. 
Toegankelijkheid, efficiëntie en 
klantvriendelijkheid zijn daarbij de 
sleutelwoorden. CD&V kiest daarom 
voor de combinatie van volgende 
kanalen:
>>	 Het e-loket maakt de gemeentediensten 24 op 24 uur toegankelijk. 
>>	 Wie een persoonlijk contact verkiest, kan terecht aan een balie  

of maakt een afspraak. 
>>	 De Bus zorgt voor dienstverlening in de woonkernen. 

BURGERS BETREKKEN

CD&V betrekt inwoners zoveel mogelijk bij het beleid en doet daarom beroep op 
de verschillende adviesraden bij het uittekenen ervan. Bij herinrichtingswerken en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen wil CD&V de geïnteresseerde burgers betrekken 
via specifieke inspraakmomenten. Dit vanaf het begin van de studie en vóór de 
opmaak van de plannen.

EEN  BEREIKBAAR  
HEIST-OP-DEN-BERG

IEDEREEN OP DE FIETS

De voorbije zes jaar investeerde CD&V in fietspaden en 
fietsinfrastructuur. Dat blijven we doen. CD&V wil een fietsnetwerk realiseren 
dat alle woonkernen met het centrum verbindt. Ook belangrijke plekken als het station, 
scholen en rusthuizen moeten met de fiets vlot bereikbaar zijn. Zo wil CD&V meer 
Heistenaren op de fiets krijgen. Dat is veiliger, gezonder en beter voor het klimaat!

SCHOOLSTRATEN EN FIETSSTRATEN

Om de schoolomgevingen nog veiliger te maken, creëert CD&V schoolstraten in Heist. 
In een schoolstraat wordt bij het begin en het einde van de schooldag de weg afgesloten voor 
auto’s. CD&V wil ook het aantal fietsstraten uitbreiden. 

DE FIETS ALS ALTERNATIEF

Met de fietsostrade wil CD&V een snelle en veilige fietsverbinding realiseren naar  
het station, de middelbare scholen, het nieuwe zwembad en de sporthal. Ook de aanleg  
van een afgescheiden fietspad langs de N10 is een prioriteit voor CD&V.  
De fietsostrade en een veilig fietspad langs de N10 kunnen voor langere afstanden  
van de fiets een alternatief maken voor de wagen.

Blue Bikes aan het station. 
Ze maken het industriepark, 
het CC of de woonzorgcentra 
bereikbaar met de trein. 
Koning fiets als gezond 
alternatief voor de auto.
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EEN ONDERNEMEND  
HEIST-OP-DEN-BERG

EEN BRUISEND WINKELHART

>>	 CD&V wil na overleg met alle betrokken partijen komen tot een breedgedragen masterplan.  
De Bergstraat zien we daarbij als een verkeersluwe straat voor ‘handel en wandel’. 

>>	 Het centrum van onze gemeente moet vooral het bruisende winkelhart van Heist-op-den-Berg 
blijven. Om dat winkelhart nog verder te versterken zegt CD&V volmondig ‘nee’ tegen 
nieuwe baanwinkels langs de N10. 

>>	 Via leegstandheffing willen we leegstand van winkels vermijden, maar ook pop-upwinkels en een 
premie voor jonge zelfstandigen die zich vestigen in een leegstaand winkelpand bieden 
oplossingen.

CENTRUM SEXY MAKEN
CD&V pleit voor de aanwerving van een centrummanager. Die centrummanager moet in overleg met 
de handelaars en ondernemers de commerciële uitstraling van het centrum sterker maken.

EXTRA STEUN VOOR ACTIEVE VERENIGINGEN
Naast de bestaande materiële ondersteuning van de gemeente hebben (socio)culturele verenigingen 
recht op een financieel extraatje. Daarvoor wil CD&V middelen vrijmaken. Verder wil CD&V er 
voor zorgen dat bestaande gemeenschapslokalen, zoals parochiezalen, beschikbaar en betaalbaar 
blijven voor verenigingen. Zodat ze altijd zeker zijn van een locatie voor hun activiteiten.

KWALITATIEVE EN BETAALBARE JEUGDLOKALEN
CD&V zal de gemeentelijke subsidie en renteloze lening voor de bouw of renovatie van 
jeugdlokalen verhogen. Zo komt er extra ondersteuning voor kwaliteitsvolle en energiezuinige jeugdlokalen  
en moet de leiding zich minder zorgen maken over de centen maar kan ze zich richten op leuke activiteiten 
voor de leden.

RUIMTE VOOR LANDBOUW
>>	 Landbouwgronden moeten maximaal 

beschikbaar zijn voor beroepslandbouw.
Daarom moet een verdere vertuining en versnippering 
van het agrarisch landschap worden tegengegaan. 

>>	 CD&V wil dat de gemeente landbouwers 
ondersteunt in hun activiteiten. Een nieuw 
landbouwbeleidsplan moet de toekomst van 
de landbouw in Heist-op-den-Berg uittekenen. 

PROEF HEIST GAAT VERDER
Proef Heist zet de producten van plaatselijke land- en tuinbouwers op de kaart. Dit ondersteunt de 
lokale economie én landbouw en draagt bij tot een leefbaar platteland. Bovendien helpen we zo het 
klimaat vooruit. CD&V zal Proef Heist zeker verderzetten.

WELKOM KMO’S
Om lokaal nieuwe tewerkstelling te creëren moeten KMO’s 
zich kunnen blijven vestigen in onze gemeente. CD&V ziet 

vestigingsmogelijkheden voor KMO’s in de bestaande 
industriezone en op de verlaten bedrijfssites van Colruyt en Casa. 
Niet-hinderlijke bedrijven moeten ook de kans krijgen zich te 
vestigen in de verschillende kerkdorpen.

INNOVATIE AAN HET STATION

CD&V creëert kantoorruimtes in de stationsomgeving en biedt zo onderdak aan kleine, 
innovatieve bedrijven.

ONTSLUITING VOOR VRACHTVERKEER
CD&V wil met de bedrijven en buurgemeenten afspraken maken over de bovenlokale 
vrachtroutes. We zijn ervan overtuigd dat de rondweg in aanbouw en de herinrichting  
van de N10 onze gemeente beter zullen ontsluiten voor vrachtverkeer.  
Dit zal de (verkeers)leefbaarheid in verschillende woonkernen verbeteren.
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WONINGEN OPWAARDEREN

>>	 CD&V zet verder in op de bouw van sociale en 
bescheiden woningen. 

>>	 Met financiële ondersteuning helpen we de eigenaars 
van bestaande woningen hun woning te renoveren en 
energiezuinig te maken. 

>>	 We willen ook zorgen voor bijzondere 
doelgroepen, zoals de groeiende groep 
senioren, de alleenstaanden, 
kwetsbare jongeren, jonge gezinnen 
en gezinnen die woonbegeleiding of 
zorgondersteuning nodig hebben. 

STERKER SOCIAAL BELEID

De gemeente en het OCMW gaan samen. Zo lijkt het aanspreekpunt voor mensen 
in nood die ondersteuning nodig hebben te verdwijnen. Voor CD&V betekent de fusie van de 
gemeente en het OCMW zeker geen afbouw van het sociaal beleid. Integendeel, elke gemeentelijke 
dienst wordt nu verantwoordelijk voor het sociaal- en welzijnsbeleid.

EEN ZORGZAAM  
HEIST-OP-DEN-BERG

OOG VOOR EENZAAMHEID

>>	 CD&V wil de vereenzaming van ouderen bestrijden. 
Het is één van de grote maatschappelijke problemen. We zien heel wat bijkomende 
mogelijkheden. Zo gaan we 85-plussers regelmatig contacteren en in elke woonkern ruimte 
en plaats maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen ervoor dat 
gemeentelijke dienstverlening met De Bus tot bij de mensen komt en gaan netwerken van buurtzorg 
stimuleren. 

>>	 CD&V ondersteunt ziekenzorgkernen en (senioren)verenigingen die vereenzaming  
willen bestrijden en wil het meldpunt vereenzaming beter bekend maken.

(WOON)VRAGEN STAAT VRIJ

Iedereen heeft recht op een kwalitatieve, energiezuinige en betaalbare woning. CD&V vindt 
dan ook dat de gemeente haar inwoners moet helpen wanneer ze vragen hebben over die aspecten van 
wonen of over alternatieve woonvormen.

De HIT,  
een rijdende 
spoeddienst.

Wij	staan	voor	een	zorgzaam	Heist.		
Een	gemeente	die	ervoor	zorgt		
dat	iedereen	er	echt	bij	hoort.

Kerkhoven werden 
aantrekkelijke parken en 
kregen afscheidsluifels.
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GROENE SPEELRUIMTE  
VOOR KINDEREN

Kinderen hebben groene ruimte nodig om te spelen. Daarom vindt  
CD&V dat die altijd voorzien moet worden in nieuwe woonprojecten.  
Met een speelbos in Hof Ter Laken en de buurtplek op Heist-Station 
zal CD&V bijkomende groene speelruimte creëren. De terreinen 
van jeugdverenigingen bieden buiten het weekend ook heel wat 
speelmogelijkheden voor de buurt.

AANGEPASTE WONINGEN  
IN ELKE WOONKERN

CD&V pleit voor aangepaste bouwvoorschriften voor 
nieuwbouwappartementen in het centrum en in de dorpskernen zodat 
ze zorgtoegankelijk zijn. Zo kunnen bewoners tot op hogere leeftijd in hun 
vertrouwde omgeving met de nodige voorzieningen op wandelafstand 
blijven wonen.

LEVENSLANG THUIS  
IN JE EIGEN KERKDORP

CD&V wil dat mensen zich levenslang thuis kunnen voelen in 
hun woonkern. Dat vereist naast de nodige 
basisvoorzieningen zoals winkels, kinderopvang, 
horeca en een postpunt vooral een proper 
openbaar domein. Daar zal CD&V dus een 
prioriteit van maken. Ook belangrijk zijn aangename 
plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
zorgen dat de gemeentelijke dienstverlening 
ter plaatste komt met De Bus..

LEVENDIGE  
DORPSKERNEN

SPORTINFRASTRUCTUUR VERSPREID 
OVER DE HELE GEMEENTE

Er moet voldoende sportinfrastructuur zijn in Heist-op-den-Berg, verspreid over de hele gemeente 
en goed bereikbaar voor alle inwoners. Daarom wil CD&V in de komende jaren een definitieve oplossing 
voor de terreinproblemen van Molenzonen, de sportterreinen in Pijpelheide weer beschikbaar stellen 
van sportclubs, een oplossing zodat de tennisclub van Hallaar kan uitbreiden en de buitenterreinen van 
sportcentrum De Lichten opwaarderen.

BIJKOMENDE OVERDEKTE SPORTINFRASTRUCTUUR

Een sporthal ten zuiden van de N10 is echt nodig. CD&V zou die graag realiseren samen 
met één van de scholen die gelegen is in dit deel van de gemeente. Sport- en turnzalen van scholen in 
de gemeente die leegstaan na de schooluren moeten gebruikt kunnen worden door (sport)verenigingen. 
CD&V wil de hinderpalen die dat nu belemmeren, wegwerken in overleg met de scholen.

RUIMTE VOOR ALLE VERENIGINGEN

Bestaande gemeenschapslokalen, zoals parochiezalen, moeten in de toekomst beschikbaar en 
betaalbaar blijven voor verenigingen. Volgens CD&V is het een taak van de gemeente om hier mee 
voor te zorgen. Dit via gemeentelijke subsidies voor deze gemeenschapslokalen gekoppeld aan afspraken 

over een maximum huurprijzen voor verenigingen. 
Samen met de schooldirecties wil CD&V bekijken 
hoe schoolgebouwen ook buiten de schooluren 
beschikbaar kunnen zijn voor de gemeenschap.

Booschot 
Finse piste

Gemeenschapslokalen brengen 
mensen bij elkaar en zorgen zo mee 
voor levendige dorpskernen.

De vernieuwde 
dorspkern van 

Itegem



>>	 De omvorming van OCMW en gemeente tot een gloednieuwe organisatie. 
Niet zomaar een samenvoeging maar een grondig herdenken van de diensten 
tot een modern gemeentebedrijf met een grotere efficiëntie en een zeer 
toegankelijke dienstverlening.

>>	 De invoering van De Bus, een rijdende bibliotheek maar ook een 
gemeentehuis op wieltjes. De gemeente komt naar u toe!

CD&V trekt al jaren de kar in Heist en dat was de 
voorbije bestuursperiode niet anders. Tijdens de 
afgelopen zes jaar werd een aantal belangrijke stappen 
gezet. Niet altijd even zichtbare maar wel belangrijke 
stappen die de volgende jaren zeer duidelijk hun 
effecten zullen tonen. Zo waren er:

>>	 De invoering van de meest doorgedreven vorm 
van burgerparticipatie, de bestuursmethode 
van cocreatie waarbij betrokken burgers 
mee aan tafel zitten van bij het begin van de 
voorbereiding van inrichtingsprojecten en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Burgers beslissen daadwerkelijk 
mee als het hun buurt, straat of dorp betreft. 

>>	 De vele nieuwe samenwerkingsverbanden 
die werden gesloten over gemeentegrenzen 
heen, o.a. op het vlak van politie, brandweer, 
rampenbestrijding, cultureel en onroerend erfgoed, 
cultuurcentra, bibliotheken, mobiliteit, toerisme, 
samenaankoop en de organisatie van eerstelijnszorg.

>>	 De ondertekening van het 
burgemeestersconvenant in het kader van 
Kempen 2020. Ons lokaal engagement voor de 
vermindering van de CO2-uitstoot vanuit de gedachte 
“Think global, act local”. De wereld verbeteren begint 
voor eigen deur!

>>	 Het vele studiewerk, dat de basis vormt voor 
toekomstige concrete projecten, zoals het masterplan 
centrum, het Masterplan OpenluchtSporten (MOS), 
het kerkenbeleidsplan, de toekomstvisie toerisme, 
het masterplan Boonmarkt en het plan voor het 
Gemeentepark van Riemen.

>>	 De nauwkeurige en strikte budgettaire planning 
en het grote aantal subsidiekanalen dat succesvol 
werd aangesproken. Resultaat: gezonde gemeentelijke 
financiën en de garantie dat alle voorgenomen 
projecten in de nabije toekomst zullen worden 
uitgevoerd.

>>	 Het voorbereidende werk in belangrijke en 
vaak complexe dossiers als de N10, de fietsostrade, 
de rondweg, verschillende fietspaden-, wegen- en 
rioleringsprojecten, het nieuwe academiegebouw, het 
nieuwe zwembad en de aankoop van Hof ter Laken. 
De werken aan Ter Laken, het nieuwe zwembad en 
het academiegebouw zijn reeds begonnen. De andere 
projecten naderen hun moment van uitvoering.

Ons werk is dus nog niet af. Wij willen deze 
projecten mee realiseren en zo sterk werk 
verderzetten.

Sterk werk verderzetten betekent ook nooit 
ophouden met zoeken naar hoe het nog beter kan. In het 
najaar van 2017 hebben meer dan 200 Heistenaren samen 
met CD&V nagedacht in 12 toekomstateliers, wat een 
bijzonder rijke oogst aan nieuwe ideeën en voorstellen 
opleverde. Die hebben we voor u neergeschreven in het 
CD&V-verkiezingsprogramma. Enkele punten hiervan kan 
je terugvinden in deze folder. Het volledige programma is 
te lezen op de CD&V-website. 

Sterk werk verderzetten kan men tenslotte niet 
alleen. Alleen gaat het vaak sneller, maar samen komt men 
verder. Vooral u moet zich kunnen terugvinden in wat de 
gemeente doet. U bent dus een onmisbaar onderdeel van 
dat sterke werk. We rekenen dan ook op uw inspiratie en 
inbreng bij het realiseren van deze programmapunten. 

Laat ons dat sterk werk samen verderzetten!

Luc Vleugels  

BESTE HEISTENAAR,



STERKE PLOEG MET PIT!

Meer	weten	?

	www.cdenv-heist-op-den-berg.be

	www.sterkwerkverderzetten.be

Contacteer	ons:

	info@cdenv-heist-op-den-berg.be

		0474 89 05 53 - Wim Ceuls

Volg	en	like	ons!

  CD&V HeistopdenBerg 

Bekijk het volledige programma op: 
	heist-op-den-berg.cdenv.be/verkiezingsprogramma-2018

waar we onze 4 speerpunten uit de doeken doen.
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