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een gemeente  
op mensenmaat

kom op voor

⊲ Wat leeft er in  

Heist-op-den-Berg?  

525 Heistenaren gaven 

Hun mening.

⊲  Wat stelt de pvda voor 

rond kinderopvang, 

zorg, moBiliteit en 

afvalBeleid?
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Beeld je een gemeente in waar armoede geen kans 
heeft. Een gemeente waar je je geen zorgen hoeft te 
maken over de rusthuisfactuur van je dementerende 
moeder. Beeld je een gemeente in waar je kinderen 
veilig naar school kunnen fietsen. Een gemeente waar 
stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief 
wordt voor de auto. Een gemeente met voldoende be-
taalbare kinderopvang. Beeld je een gemeente in zonder 
sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmatige 

afvalophaling aan huis. 

Het zijn niet enkel onze dromen. Het zijn de dro-
men van de meer dan vijfhonderd Heistenaren met 
wie we in dialoog gingen in onze Grote bevraging. 

De afgelopen maanden trokken we met de PVDA van 
deur tot deur in de verschillende wijken en dorpen van 
onze gemeente. We vroegen wat er anders kan en wat er 
beter moet in Heist-op-den-Berg. Want democratie begint 
met luisteren naar de mensen. 

Ons programma komt dus van de Heistenaren zelf. Het is 
geen verre utopie, maar wel een dringende noodzaak om 
de prioriteiten terug juist te stellen. We hebben nood aan 
een rechtvaardig en sociaal beleid, waarbij de keuzes die 
in Heist worden gemaakt, ten dienste moeten staan van 
alle inwoners. Het is het programma van iedereen die 
opkomt voor een gemeente op mensenmaat.

samen BouWen aan  
een gemeente op mensenmaat

Jeroen Spruyt
LijsttrEkkEr PVDA HEist-OP-DEn-BErG
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geef zuurstof  
aan onze gezinnen
in onze gemeente wonen er heel wat families met kinderen en 

daar moeten we genoeg aandacht voor hebben. iedere ouder 
wil het beste voor zijn kind, maar dat is niet altijd evident. 

Cijfers van kind en Gezin zetten Heist net onder de Europese mi-
nimumverwachting wat het aantal kinderopvangplaatsen betreft. 
Bijna twee op de drie kinderen heeft soms nood aan opvang. 
Dat is dubbel zoveel als de beschikbare plaatsen. Daarbovenop 
is kinderopvang vaak kostelijk en niet goed verspreid over de 
gemeente. De PVDA pleit voor een bereikbare en betaalbare 
opvangplaats voor elk kind.

kLEinErE kLAssEn 
Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers voor de ontwikkeling 
van het kind. kwalitatief onderwijs moeten we nastreven en daar 
zijn investeringen voor nodig. in kleinere klassen bijvoorbeeld, 
want grote klassen gaan vaak gepaard met minder tijd en aan-
dacht per kind. De gemeente kan het goede voorbeeld geven. 
Een maximum van 15 tot 20 leerlingen in het kleuter- en lager 
onderwijs is een win-win situatie voor iedereen.

SCHooLKAMperen
schoolkamperen was lang enkel een stedelijk 
fenomeen, maar vandaag waait het ook over 

naar Heist-op-den-Berg. Al drie jaar op rij kampeerden er ouders 
aan de basisschool van het Heistse Heilig-Hartcollege om een 
plaatsje voor hun kind te verzekeren. Capaciteitsproblemen 
moeten we aanpakken, want ieder kind verdient zijn plaats.

“Scholen krijgen te weinig 
middelen om kinderen met leer- en 
gedragsproblemen te ondersteunen. 
Dit gecombineerd met grote klassen 
maakt het moeilijk om iedereen 
voldoende aandacht te geven.”

Min, 58 jAAr
LErArEs
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maak zorg toegankelijk 
voor iedereen

Bijna 1 op de 10 Heistenaren heeft het soms moeilijk om de 
rekeningen te betalen en steeds meer mensen stellen een 

doktersbezoek uit om financiële redenen. Gezondheidszorg 
gaat in de eerste plaats over mensen, niet over centen. Daarom 
pleit de PVDA voor gratis geneeskunde door de oprichting en 
ondersteuning van wijkgezondheidscentra.

HALVEEr DE Prijs VAn HEt rustHuis.  
iedereen heeft recht op een zorgeloze oude dag. Het kan niet 
zijn dat mensen die een leven lang hebben bijgedragen aan onze 
sociale zekerheid, nu moeten aankloppen bij hun kinderen met 
hun rusthuisfactuur. Een verblijf in een woonzorgcentrum mag 
nooit meer dan 855 euro per maand kosten. Ook thuiswonenden 
verdienen ondersteuning en voldoende aanbod van thuiszorg. We 
moeten investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg, 
in openbare handen, voor onze ouders en onszelf. 

VerAntWoorDeLiJKHeiD neMen 
 
in Heist betaal je snel meer dan 1600 euro per 
maand voor een eenpersoonskamer in een 

rusthuis. Een pak meer dan het gemiddeld wettelijk pensioen 
van 1200 euro. Zelfs in WZC Berkenhof, beheerd door het OCMW, 
betaal je evenveel. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid 
nemen en haar inwoners een goede oude dag garanderen. 

“Ik werkte in een woonzorgcentrum 
en heb gezien wat andere mensen 
ook zien. Door te weinig personeel 
en middelen is er geen tijd meer 
om kwaliteitsvolle menselijke zorg 
te bieden. Daar komt nog eens de 
hoge kostprijs bovenop.”

HiLDe, 56 jAAr
BEDiEnDE



“Wie moeite doet om zijn 
afval te sorteren en naar het 
recyclagepark te brengen, zou dit 
gratis moeten kunnen. Zo kan het 
afval een nieuw leven leiden in  
de recyclage-economie.”

JoHAn, 56 jAAr
ZELfstAnDiGE
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maak van Heist  
een propere gemeente

Afvalophaling en aflevering van afval in de recyclageparken 
wordt duurder. Onder het mom van “de vervuiler betaalt“ 

wordt de rekening doorgeschoven naar de gewone burger. 
De Heistenaar sorteert beter dan ooit, maar toch moet hij 
meer betalen. intussen worden grote vervuilers, zoals de 
verpakkingsindustrie, buiten schot gelaten.

EEn DiEnstVErLEninG AAn DE BEVOLkinG 
De PVDA wil van afvalophaling opnieuw een dienstverlening 
maken. We ijveren voor de afschaffing van de vaste kost voor de 
grijze en de groene bak. Groenafval is perfect composteerbaar 
en moet dus gratis worden opgehaald.
Ook toegang en aflevering in de recyclageparken zou gratis 
moeten zijn. Mensen die moeite doen om hun afval te sorteren 
en weg te brengen moeten net beloond worden. Wie niet de 
middelen heeft om naar de recyclageparken te gaan, blijft nu 
nodeloos met zijn afval zitten. Daarom moet ook de ophaling van 
grofvuil goedkoper.

propere StrAten

Betaalbare afvalophaling aan huis en gratis toe-
gang tot de recyclageparken moeten zorgen voor 

minder sluikstort. Daarnaast sluiten we ons aan bij de ‘statiegel-
dalliantie’ en voeren statiegeld in op blikjes en plastic flessen. in 
combinatie met voldoende openbare vuilbakken en aanhouden-
de bewustmakingscampagnes willen we zo zwerfvuil voorkomen.
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ga voor duurzame 
moBiliteit

We willen een gemeente waarin we veilig en aangenaam 
gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Door 

fietsers en voetgangers meer voorrang te geven verhoog je 
de leefbaarheid in de gemeente: meer leven op straat, meer 
veiligheid en zuivere lucht. De wegeninfrastructuur is te vaak 
eenzijdig gericht op autoverkeer en de staat van fiets- en 
voetpaden laat te wensen over. Voetgangers en fietsers worden 
naar de zijkant gedrukt en weinig fietsers voelen zich nog veilig 
op de weg. Dat moet anders. Werk maken van afgescheiden 
fietspaden langs de verbindingswegen tussen de deelgemeenten 
en een gescheiden fietspad langs de Liersesteenweg is al een 
goede eerste stap.

ZEt in OP OPEnBAAr VErVOEr
Om te voorkomen dat de auto alles doet verstoppen zijn er geloof-
waardige alternatieven nodig. treinstations en deelgemeenten 
moeten goed bereikbaar zijn. Daarvoor hebben we voldoende en 
regelmatig busvervoer nodig. Dat kan zelfs milieuvriendelijk als De 
Lijn haar wagenpark omschakelt naar bussen op waterstof. Derge-
lijke bussen worden vandaag al gebouwd bij Van Hool.

HAALBAAr Woon-WerKVerKeer 

Veel mensen hebben de auto nodig om te gaan 
werken. inzetten op een goede combinatie tussen 
auto en openbaar vervoer is de boodschap. 

De trein is hiervoor het transportmiddel bij uitstek. Het moet 
betaalbaar en praktisch zijn. De parkings aan stations moeten 
uitgebreid worden en gratis blijven.

“ ‘s Ochtends naar het station 
fietsen probeer ik te vermijden, 
want dat vind ik veel te 
gevaarlijk met dat drukke 
verkeer. Een veilig fietsnet zou 
mij overtuigen om minder de 
auto te nemen.”

CAro, 18 jAAr
stuDEntE
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Bestel je raamaffiche voor  
een Heist-op-den-Berg op 
mensenmaat. Mail naar  
heist-op-den-berg@pvda.be  
of sms naar 0488 24 38 16. 

maak zelf
de pvda Bekend

versterk de pvda

We HeBBen jouW 
steun nodig

De PVDA zit in de lift. Versterk links  
en neem vandaag nog een lidkaart  
(€ 20/jaar). sms ‘lid’ + je naam en adres 
naar 0492 77 50 07 of surf naar  
heist-op-den-berg.pvda.be/lidworden

Geef 5 of 10 euro steun op rekening-
nummer BE05 0011 1514 8675 
steunfonds PVDA, M. Lemonnierlaan 
171, 1000 Brussel. Of surf naar  
heist-op-den-berg.pvda.be/doneren 
Op de hoogte blijven van PVDA-nieuws? 
Whatsapp “voornaam naam postcode” 
naar 0484 28 16 15

wat is pvda?

sociaal recHtvaardig actief
⊲ Een sociale politiek vertrekt van 

de mensen zelf. Wij gingen in 
dialoog met meer dan 
500 Heistenaren. Samen met 
hen gaan we voor een stad op 
mensenmaat.

⊲ Op onze activiteiten 
brengen wij onze sociale 
politiek in de praktijk. Onze 
jaarlijkse spaghettiavond en 
nieuwjaarsreceptie houden 
we dan ook zo laagdrempelig 
mogelijk.

⊲ De armoede in Heist is de laatste 
10 jaar meer dan verdubbeld.  
De PVDA houdt de vinger aan  
de pols en trekt aan de alarmbel. 
Armoede is een onrecht! 

⊲ De PVDA pleit voor een  
miljonairstaks of vermogens- 
belasting. Zo dragen de 
sterkste schouders de zwaarste 
lasten. Dat is een kwestie van 
rechtvaardigheid.

⊲ Met PVDA zijn zowel woorden 
als daden van tel. Zo kwamen 
we onlangs op straat tijdens de 
nationale manifestatie tegen racisme 
en steunen we het vakbondsprotest 
voor degelijke pensioenen.

⊲ Om mensen te informeren maken we 
regelmatig folders. Die verspreiden 
we niet met de post, maar wel via 
onze leden en sympathisanten. Zo 
hebben we contact met anderen en 
weten we wat er leeft.



Grote 
PVDA KicK-off
zAterDAG 1 sePt. 14u
klEinE PArOcHiEZAAl 
HEiSt-StAtiE
Heist-oP-Den-berG

LAncerinG  
PVDA-ProGrAmmA  
HEiSt-OP-DEn-BErg OP MEnSEnMAAt
OntMOEt jOuW PVDA-kAnDiDAtEn
ieDereen WeLKoM • inKoM grAtiS
info: HeiSt-op-Den-Berg.pVDA.Be

inSCHriJVen: 
pensioenroof.westerlo@gmail.com 

Organisatie: Epo

za 9 juni om 20u
Feestzaal ‘t Centrum 
Boerenkrijglaan 24/26 
Westerlo

BOEkVOOrStElling 
De Grote Pensioenroof
MEt KiM De Witte, AutEur

bij VAn HooL
bouwen we

KLimAAt + mobiLiteit  
= jobs bij VAn HooL?

2 JUnI 19u
ZAAL HALLAAr BrOEkstrAAt 1   
HeIst-op-Den-BeRg

infOAVOnD
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