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0. INLEIDING
Beeld je een gemeente in met voldoende betaalbare kinderopvang, in kindercrèches, na school, in de 
vakanties, dicht bij huis. Een gemeente waar je kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Een gemeente 
waar je je geen zorgen hoeft te maken over de rusthuisfactuur van je dementerende moeder. Een gemeente 
waar stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor de auto. Beeld je een gemeente 
in zonder sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmatige afvalophaling aan huis. Beeld je een 
gemeente in waar armoede geen kans heeft. 
Als we de uitdagingen van vandaag en morgen echt willen aanpakken, dan hebben we meer nodig dan 
een goedbedoelde maatregel hier of daar. Dan moeten we geen komma’s veranderen, maar moeten we de 
gemeente veranderen. Geen gerommel in de marge, maar een daadkrachtig beleid met een visie die verder 
reikt dan de eerst volgende bestuursperiode. Wij zijn niet bezig met de postjes en de macht verdelen. Wij 
zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze gemeentevisie. Om dit pro-
gramma te maken, hebben wij de Grote Bevraging georganiseerd bij 525 inwoners van Heist-op-den-Berg. 
We trokken met de PVDA van deur tot deur in de verschillende deelgemeenten. We vroegen wat er anders 
kan en wat er beter moet in Heist-op-den-Berg. Op die manier toetsen wij ons programma. We betrekken 
de mensen: dat is ons DNA. Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij.
Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de ge-
meente (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). 
Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de gemeente (straat). En ondertussen mobiliseren we men-
sen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen. Wij geloven 
in de kracht van mensen.
De PVDA doet op een heel eigen manier aan politiek. Onze politici leven aan een gemiddeld inkomen 
en staan hun zitpenningen af aan de partij. Zo houden we postjesjagers buiten. En zo vervreemden 
 PVDA-verkozenen nooit van de mensen die hen verkozen hebben. Dat onze principes niet veranderen ‘eens 
je verkozen bent’ bewijzen onze gemeenteraadsleden die we al jaren hebben in Antwerpen, Zelzate of Luik. 
Dat bewijzen ook onze parlementsleden, zoals Raoul Hedebouw, die de stem van het gewone volk naar 
het parlement brengt. Of dat zien we ook bij onze dokters die al meer dan 40 jaar gratis kwaliteitsvolle ge-
neeskunde leveren in de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, voor een gemiddeld loon. Onze 
politici luisteren naar de mensen en bouwen samen met hen de kracht op die dingen kan veranderen. Want 
een tegenmacht opbouwen blijft de essentie. Kijk maar naar het afvoeren van de Turteltaks. De PVDA startte 
een massale petitieactie en legde klacht neer voor het Grondwettelijk Hof. Samen oefenden we voldoende 
druk uit om de Turteltaks te laten afschaffen.

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.

DE GROTE BEVRAGING: UNIEKE DIALOOG MET 525 HEISTENAARS.
In september 2017 startte de PVDA haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de grootste 
bevraging in Heist ooit. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers door het herfst- en winterweer de straat op 
om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan de mensen. Maar liefst 525 Heistenaars namen de 
tijd om hun gedacht te geven over wat anders moet in de gemeente. Zij kregen vragen over verschillende 
thema’s: zorg en gezondheid, kinderen, jongeren en onderwijs, milieu en natuur, wonen, armoede, mobili-
teit, openbaar vervoer, democratie, sport, cultuur en vrije tijd, handel en werk.

De zorg voor onze kinderen en jongeren is de topprioriteit voor de Heistenaar. De belangrijkste eis die uit 
de bevraging kwam is de vraag naar kleinere klassen. Maar ook de vraag naar meer en betaalbare kinder-
crèches en opvang voor en na school en opvang in de vakanties, scoort hoog.
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Een goede en betaalbare zorg, afschaffing van de kosten voor afvalophaling en betere mobiliteit zijn de 
andere grote prioriteiten die in de bevraging duidelijk werden. 

In het voorliggende programma laat ons sociaal project zich nu al zien in concrete voorstellen en ideeën. Ze 
kunnen niet allemaal op korte termijn gerealiseerd worden, maar een programma moet ook verder durven 
denken dan de eerst volgende bestuursperiode. Het moet ook een visie uitstralen op de gemeente van de 
toekomst, waarvoor vandaag de eerste stappen moeten gezet worden.

Jeroen Spruyt
Lijsttrekker PVDA Heist-op-den-Berg
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1 JONG HEIST

STANDPUNT

De bevolking In Heist-op-den-Berg mag dan gemiddeld verouderen, je kan er niet naast kijken dat ook nog 
jonge mensen opgroeien in onze gemeente. Zo waren er 8398 kinderen en jongeren tussen 0 jaar en 19 jaar 
oud op 1 januari 2017. Deze kinderen en jongeren van vandaag maken morgen onze toekomst. 
Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Maar de ouders moeten veel tijd steken in de zoektocht naar een 
kinderkribbe, naschoolse opvang, opvang in de vakantie. Het aanbod is niet vanzelfsprekend en het moet 
natuurlijk betaalbaar blijven en zo dicht mogelijk in de buurt.
In de scholen zijn klassen te groot waardoor het onmogelijk is om elk kind voldoende aandacht te geven. 
Jongeren verdienen hun plek in de gemeente opdat ze zich ontwikkelen tot gezonde sociale mensen en 
niet op zichzelf terugplooien.
Wij komen op voor een gemeente waar er zuurstof is voor de gezinnen. Zuurstof voor de kinderen, zuurstof 
voor de jongeren en zuurstof voor de ouders.

WAT WILLEN WE

EÉN. KLEINERE KLASSEN EN MEER LEERKRACHTEN

● We nemen zelf een regiefunctie op voor het onderwijs in Heist. We brengen de noden in kaart en komen 
actief tussen om tekorten te voorkomen. 

● We dringen aan bij de Vlaamse Overheid voor kleinere klassen. In de kleuterschool en het eerste en 
tweede jaar lager onderwijs willen we ongeveer 15 kinderen in de klas. In de volgende jaren van het 
lager en het secundair onderwijs willen we maximaal 20 leerlingen in de klas.

● Met een snellere vaste benoeming verbeteren we de werkzekerheid van jonge en beginnende leer-
krachten.

● We dringen er bij de Vlaamse Overheid op aan dat kleuter-, lager en secundair onderwijs volledig koste-
loos worden.

● We zorgen voor een veilige en toegankelijke schoolomgeving die ook bereikbaar is voor mensen zonder 
auto.

TWEE. BETAALBARE KINDERCRÈCHES EN VOOR- EN NASCHOOLSE 
KINDEROPVANG

● We zorgen voor voldoende kindercrèches en onthaalouders die bovendien betaalbaar zijn in alle woon-
kernen. Zo werken we wachtlijsten weg.

● We bouwen de gemeentelijke kinderopvang uit met voldoende personeel en een goede infrastructuur in 
alle woonkernen. 

● Wij ijveren voor de uitbreiding van de openingsuren van de kinderopvang van 6u tot 20u. Zo kunnen 
gezinnen, waar de ouders flexibele werkuren hebben, optimaal gebruik maken van de buitenschoolse 
opvang.

● De gemeentelijke opvang moet het voortouw nemen op het vlak van kwaliteit en betaalbaarheid. 
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DRIE. VRIJE TIJD EN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG IN DE 
VAKANTIES

● We gaan voor voldoende en gratis kinderopvang in de vakanties. 
● De speelpleinwerking in de Boonmarkt maken we ook bereikbaar met het openbaar vervoer.
● We zorgen voor een breed, laagdrempelig speelaanbod voor de kinderen in de verschillende deelge-

meenten: gratis en zonder inschrijvingen. Zo werken we hoge financiële drempels weg. We willen ook 
het aanbod voor +12-jarigen uitbreiden.

● We bouwen de spelotheek waar kinderen en gezinnen gratis speelgoed kunnen lenen verder uit en 
maken deze breder bekend.

● Speelterreinen, parkjes en pleintjes breiden we uit.

VIER. RUIMTE VOOR JONGEREN 

● We laten het jeugdwerk bloeien door voldoende ondersteuning. 
● We geven jongeren hun eigen plaats in de openbare ruimte.
● We willen dat elke jongere weet waar hij/zij zonder drempelvrees met een hulpvraag terecht kan.
● We betrekken jongeren actief bij het gemeentebeleid.

VISIE

EÉN. KLEINERE KLASSEN EN MEER LEERKRACHTEN

Leerkrachten en ouders willen dat alle leerlingen vooruitgaan in de klas. Daar hebben we kleinere klassen 
voor nodig. In onze Grote Bevraging bij 525 Heistenaren was de eis ‘Kleinere klassen in scholen en meer 
leerkrachten’ veruit de populairste onder het thema kinderen, jongeren en onderwijs.
Onderzoek in de VS heeft de resultaten gemeten als leerlingen gedurende vier leerjaren (van 6 tot 10 jaar) 
met 13 à 15 dan wel met 22 à 25 in een klas zitten. De leerlingen uit de kleinere klassen boekten in hun 
schoolloopbaan een gemiddelde leerwinst van meer dan een jaar en behaalden ook betere resultaten in 
het hoger onderwijs. Alle leerlingen boekten een grote leerwinst, de leerlingen uit de kansarme gezinnen 
het meest. Met de PVDA willen we het aantal leerlingen per klas beperken tot ongeveer 15 in de kleu-
terschool en de eerste twee jaar van het lager onderwijs en tot 20 in de volgende jaren van het lager en 
secundair onderwijs.

Kleinere klassen, dat vraagt extra leerkrachten. Het is heel jammer dat zo veel startende leerkrachten het 
onderwijs snel verlaten, onder andere omdat ze geen werkzekerheid hebben. Om de werkzekerheid van 
jonge en beginnende leerkrachten te verbeteren willen we dat de vaste benoeming sneller wordt toege-
kend. 
Een vervangingspool moet zorgen voor werkzekerheid voor de leraars en voor leszekerheid voor de leerlin-
gen. De snelle vervanging van zieke leerkrachten zal het aantal verloren lesuren drastisch doen dalen. Van-
daag lopen leerlingen soms een achterstand op omdat bepaalde vakken lange tijd niet gegeven worden.

Vandaag is het moeilijk om aan elke leerling voldoende aandacht te geven. We willen meer middelen voor 
scholen om kinderen met leer-en gedragsproblemen te ondersteunen. 

Daarnaast moet de gemeente een proactieve rol spelen. De gemeente moet de behoeften vastleggen op 
vlak van kwaliteit, infrastructuur en capaciteit, zodat er niet achter de feiten aangelopen moet worden. 
Dat is voorlopig wel het geval. Dat al 3 jaar op rij ouders moeten kamperen aan schoolpoorten is hier een 



GEMEENTELIJK PROGRAMMA HEIST-OP-DEN-BERG 2018 9

treffend voorvbeeld van. De gemeente moet ambitieus zijn op vlak van onderwijs en dit als prioriteit op de 
kaart zetten. Als de gemeente haar best doet om dit rond de thema’s ‘Bergstraat’ en ‘cultuurcentrum’ te 
doen, moet dit voor onderwijs ook kunnen. 

TWEE. BETAALBARE KINDERCRÈCHES EN VOOR- EN NASCHOOLSE 
KINDEROPVANG
De combinatie tussen gezin en werk is niet altijd eenvoudig. Vandaag is het niet vanzelfsprekend voor een 
gezin met kinderen om nog voldoende tijd aan elkaar te spenderen. Werk, school, opvang, hobby’s, huis-
houden … Alles plannen en regelen is niet gemakkelijk. Stress en burn-outs komen hieruit voort en daar 
moeten we iets aan doen. 
De gemeente moet zelf de uitbouw van kindercrèches in de woonkernen organiseren zodat alle -3-jarigen 
terecht kunnen zonder eerst op een wachtlijst te komen en dus zonder dat de ouders zich hierover kopzor-
gen dienen te maken.
Om dezelfde redenen moeten goede en betaalbare voor- en naschoolse kinderopvang georganiseerd wor-
den met een uitbreiding van de openingsuren van 6u tot 20u. Zo kunnen gezinnen waar ouders flexibele 
werkuren hebben optimaal gebruik maken van de buitenschoolse opvang.
Om de mogelijkheden van baby- en kinderopvang aan alle ouders bekend te maken, moet de gemeente 
een centraal aanspreekpunt organiseren om de ouders gemakkelijk verder te helpen, zodat die niet zelf 
een zoektocht moeten aanvangen.

DRIE. VRIJE TIJD EN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
De gemeente telt 5086 kinderen onder de twaalf jaar. Dat is 1 op de 8 inwoners. We maken van Heist-op-
den-Berg een kindvriendelijke gemeente die kinderen omarmt als volwaardige medeburgers. Kinderen 
hebben recht op de gemeente. Niet later, als volwassenen, maar nu. Een gemeente waar kinderen zelf-
standig en veilig gebruik kunnen maken van de publieke ruimte en infrastructuur. Een gemeente met een 
divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod. In een kindvriendelijke gemeente is er constant dialoog tussen 
beleids makers, het middenveld en de kinderen zelf en zorgt kinderparticipatie voor een voortdurende 
stroom van signalen, ideeën en meningen.
Ook tijdens vakanties moet er voldoende vrijetijdsaanbod zijn voor kinderen en jongeren. De gemeente 
neemt al initiatieven. Zo is er het speelplein aan de Boonmarkt, maar dat neemt niet weg dat er nog veel 
ruimte tot verbreding is. Het speelplein aan de Boonmarkt is slechts één speelplein, in het centrum, niet 
flexibel, beperkt in aantal plaatsen en met het openbaar vervoer niet bereikbaar. Kinderen zouden ook in 
hun eigen buurt terecht moeten kunnen. Zodat ouders minder tijd steken in het halen en brengen van de 
kinderen. Zo zijn ze ook niet afhankelijk van de wagen voor de verplaatsing. We willen een breed, laag-
drempelig speelaanbod voor de kinderen in de verschillende deelgemeenten, gratis en zonder inschrijvin-
gen èn met bijkomende een aanbod voor +12-jarigen.
Voor het spontane speelgebeuren onder kinderen zijn vele parkjes en pleintjes in de woongebieden nood-
zakelijk. 

VIER. RUIMTE VOOR JONGEREN
In een enquête van de Vlaamse Jeugdraad gaf 38 procent van de jongeren tussen 16 en 25 jaar aan zich niet 
goed in zijn vel te voelen. Dat is niet normaal. Jongeren moeten zich positief kunnen ontplooien. Barstens-
vol dromen en ideeën over hun toekomst. We willen een gemeente met een sterk uitgebouwd jeugdwerk 
en voldoende mogelijkheden voor jongeren om zich uit te leven.

In de gemeente zijn tal van jeugdverenigingen als Chiro en Scouts actief, naast jeugdhuizen, sportclubs 
en culturele initiatieven. Dit jeugdwerk speelt een zeer belangrijke rol in de ontplooiing van de grote aan-
tallen jongeren die ze bereiken. Jongeren leren er sociale en organisatorische vaardigheden. Ze leren er 
verantwoordelijk nemen. Ze leren er van elkaar. Ze helpen er elkaar “groot worden”. Ze kunnen zich er 
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uitleven. Dit jeugdwerk verdient ondersteuning met werkingsmiddelen, jeugdlokalen en administratieve 
begeleiding. In een open sfeer van vertrouwen en met ruimte voor fouten maken. Met regels die initiatief 
bevorderend werken en niet ontmoedigend. Ook voor nieuwe of kleinere initiatieven van jongeren.

Een gemeente die jongeren als volwaardige inwoners beschouwt, geeft hen alle ruimte om jong en vrij te 
zijn en doet hen niet af als een lastpost. Jongeren willen zich overal thuis voelen: op straat, op speelplek-
ken, op plekken om elkaar te ontmoeten, om rond te hangen. 
Een voldoende groot, open en modern jeugdhuis, met ruime polyvalente zaal en professionele werking 
kan een nieuwe verbindende ontmoetingsplek worden voor jongeren in de gemeente. De vraag naar de 
behoefte hieraan is een uitgebreid onderzoek en debat waard.

Tieners en adolescenten zitten met zorgen en vragen over van alles en nog wat: praktische vragen, pro-
blemen op school, of zitten met iets en zien geen uitweg. Jongeren hebben recht om snel met hun vragen 
en problemen terecht te kunnen bij professionele hulpverlening. Een bestaand initiatief als het jongeren-
adviescentrum van het CAW zou door elke jongere gekend moeten zijn. Er zou geen drempel mogen zijn 
om er gebruik van te maken. Het gemeentelijk jeugdbeleid kan die voorlichting ter harte nemen en ook 
zorgen voor meer aanspreekpunten in het jeugdwerk. Ook hier zou een nieuw professioneel jeugdhuis een 
meerwaarde kunnen bieden.

Jongeren zijn zelf experts over noden en zorgen. Inspraak betekent in de eerste plaats actief je oor te luiste-
ren leggen bij de jongeren. Dat kan via een structureel inspraakorgaan als de jeugdraad, via het jeugdwerk, 
via contacten in het onderwijs of met enquêtes gericht naar de individuele jongeren. Zo kunnen de noden 
van de jongeren in kaart gebracht worden. Zo kan het beleid bij de jongeren worden afgetoetst.
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2 GEZOND HEIST

STANDPUNT

Een gemeente op mensenmaat draagt zorg voor haar inwoners. Het zorgaanbod moet gekend, bereikbaar 
en betaalbaar zijn. De gemeente moet inzetten op  persoonlijke dienstverlening en bijstand om sociale 
uitsluiting tegen te gaan. Gratis en makkelijk bereikbare eerstelijnsgeneeskunde en geestelijke gezond-
heidszorg zijn een must. Niemand mag uit de boot vallen. Ook de senioren niet. Senioren willen een waar-
dig leven. Zonder angst voor armoede of gebrek aan zorg. Zonder bang te zijn een last te worden voor hun 
kinderen. De gemeente moet haar oudere inwoners mogelijkheden bieden een actief en zorgeloos leven 
te leiden.

WAT WILLEN WE

EÉN. BETAALBARE OUDERENZORG

● De gemeente moet zelf instaan voor de betaalbaarheid van haar serviceflats en woonzorgcentra. We 
voeren een maximumfactuur in van 855 euro voor de woonzorgcentra.

● We schaffen de onderhoudsplicht af voor de kinderen van wie een ouder in een woonzorgcentrum ver-
blijft.

● We breiden het aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen en assistentiewoningen uit.
● We bieden ondersteuning aan ouderen die in een eigen woning blijven wonen (aanpassingen aan de 

woning, energiemaatregelen, aangepaste zorgverlening ...).
● We voeren een actief beleid om armoede en vereenzaming bij ouderen tegen te gaan.

TWEE. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS
We ondersteunen de opstart en werking van wijkgezondheidscentra. In deze centra kan je zonder geld 
naar de huisarts voor makkelijk toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg met oog voor sociale, mentale 
en financiële problemen.

DRIE. AANDACHT VOOR MENTALE GEZONDHEID
We besteden aandacht aan de geestelijke gezondheid van mensen en maken de professionele hulp toe-
gankelijk. We zetten campagnes op om het taboe te doorbreken en het aanbod bekend te maken. 

VIER. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
● We zetten in op gezondheidspreventie en -opvoeding.
● We promoten gezonde voeding en dranken in scholen.
● We pakken de problematiek van fijn stof en luchtvervuiling aan.
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VISIE

Ons land heeft een uitstekende gezondheidszorg opgebouwd die gefinancierd wordt door de solidaire 
bijdragen aan de sociale zekerheid. Maar de toegankelijkheid tot onze gezondheidszorg daalt. De bespa-
ringen op alle beleidsniveaus zorgen voor een gebrek aan middelen bij veel zorginstellingen en voor een 
verminderd aanbod op verschillende terreinen. Toch zijn de noden hoog. De sociale behoeften stijgen en 
de vergrijzing doet de zorgvraag toenemen.

EÉN. BETAALBARE OUDERENZORG
Senioren willen een waardig leven. Zonder angst voor armoede of gebrek aan zorg. Zonder bang te zijn een 
last te worden voor hun kinderen. 
Zo wordt er nogal schande gesproken over de hoge rusthuisfactuur. In onze Grote Bevraging bij 525 Heistena-
ren was de eis “kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg, mantelzorg en rusthuizen” veruit de populairste. 

Een kamer in een Heists woonzorgcentrum kost gemiddeld 1600 euro per maand.
Een gemiddeld pensioen in ons land bedraagt 1200 euro per maand. Pensioenen zijn veel te laag. We plei-
ten er voor om de factuur voor een verblijf in een woonzorgcentrum te begrenzen op 855 euro. Dat bedrag 
komt overeen met de som van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde (725 euro) plus de tege-
moetkoming vanuit de zorgpremie (125 euro). Dat is met andere woorden het laagst mogelijke wettelijke 
inkomen voor bejaarden. Door de maximumfactuur hieraan gelijk te stellen, garandeer je dat geen enkele 
oudere in angst moet leven voor de zorgrekening op het einde van de maand.
We willen eveneens dat de onderhoudsplicht voor kinderen van bewoners wordt afgeschaft. De perso-
neelsnorm in de woonzorgcentra is niet aangepast aan de noden van vandaag. Bijkomend zorgpersoneel 
is nodig.

Daarnaast is er behoefte aan betaalbare (sociale) woningen of assistentiewoningen (serviceflats) in de cen-
tra, daar waar er voorzieningen zijn en senioren makkelijker kunnen deelnemen aan het sociale leven.
Voor er sprake is om te verhuizen naar een rusthuis willen ouderen liefst zo lang mogelijk in hun eigen 
woning blijven. In de omgeving waar ze thuis zijn en waar ze hun sociale contacten op bouwden. Deze 
bewoners kunnen daarin ondersteuning gebruiken: huishoudhulp, poetshulp, oppashulp, thuisverpleging, 
woonadvies, nachtzorg, hulp bij de aanpassing van de woning.
Senioren hebben een volwaardige plek in een gemeente op mensenmaat. In hun levenservaring en le-
venswijsheid ligt een belangrijke bijdrage voor de samenleving. De Heistse senioren maken deel uit van de 
actieve Heistse bevolking. De nodige voorzieningen moeten er zijn om hen bij het gemeenschapsleven te 
betrekken.
De gemeente moet de regie van de seniorenzorg in handen nemen. Het moet inzetten op persoonlijke 
dienstverlening en bijstand om sociale uitsluiting tegen te gaan. Als regisseur kan ze de hulpverleners 
binnen het OCMW, het CAW en de diensten van maatschappelijk werk van de ziekenfondsen sterker doen 
samenwerken. Met zeer laagdrempelige lokale aanspreekpunten in alle deelgemeenten of door zelf de 
stap te zetten naar mensen in een kwetsbare situatie.

TWEE. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS
Elke dag geven duizenden mensen het beste van zichzelf om wie ziek is te helpen. Het geeft een goed 
gevoel samen te mogen bouwen aan een goede gezondheid voor zo veel mogelijk mensen. Toch stellen 
mensen soms een bezoek aan de dokter uit om financiële redenen. Wachtlijsten zijn vaak lang en de dienst-
verlening in de ziekenhuizen verbetert er niet op. 
Maar ook de eerstelijnsgezondheidszorg kan beter door wijkgezondheidscentra op te richten en te promo-
ten. Een wijkgezondheidscentrum biedt een kwalitatieve en laagdrempelige gezondheidszorg voor ieder-
een, maar met extra aandacht voor wie socio-economisch zwak staat. Het centrum werkt met een forfaitair 
betalingssysteem, wat betekent dat de patiënt er gratis terecht kan. 
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De PVDA is een pionier op het vlak van gratis gezondheidszorg. De PVDA heeft verspreid over het hele land 
elf groepspraktijken die werken met het forfaitair betalingssysteem. 
In 2017 bundelden enkele lokale sociale initiatieven hun krachten en startten in Heist-op-den-Berg een 
wijkgezondheidscentrum op. Gezondheidscentra naar deze voorbeelden moeten het vertrouwen krijgen, 
aangemoedigd worden en de initiatieven moeten ruime bekendheid krijgen.

DRIE. AANDACHT VOOR MENTALE GEZONDHEID
De laatste jaren is er een sterke toename van psychologische problemen: burn-outs, zich niet goed in zijn 
vel voelen, gedragsproblemen en zo meer. Er is nog steeds een grote drempel om psychische problemen 
te (h)erkennen en om de stap naar de hulpverlening te zetten. De hulpverlening is veelal niet gekend. De 
behoeften en het aanbod moeten in kaart gebracht worden opdat voldoende kwalitatieve zorg geboden 
kan worden. Voorlichtingscampagnes moeten het taboe doorbreken.
Centra van Algemeen Welzijn komen tegemoet aan andere behoeften dan gezondheid in de strikte zin. De 
verbetering van algemeen welzijn kan heel wat gezondheidsklachten voorkomen of verlichten. De gemeen-
te moet algemeen welzijn als een prioriteit zien.

VIER. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Het recht op gezondheid is veel breder dan alleen een recht op geneeskundige verzorging. Preventie is al 
even belangrijk. Preventie, in de ruime betekenis, vertrekt van een goede sociale zekerheid, een gezond 
leefmilieu, een goede woning, een sluitende bescherming op het werk. Een goed gemeentelijk beleid op 
al die terreinen is de beste preventieve gezondheidszorg. De PVDA wil extra aandacht voor een degelijke 
job, voldoende gezonde en betaalbare woningen, een goede luchtkwaliteit, publieke groene ruimten en 
speelpleintjes, toegang tot sport en gezonde voeding voor iedereen.
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3 PROPER HEIST

STANDPUNT

We willen allemaal een propere gemeente. Een gemeente met minder afval. Een gemeente zonder zwerf-
vuil en sluikstort. Dat kunnen we maar realiseren met een sociaal afvalbeleid in functie van recyclage en een 
circulaire economie. We maken van afvalophaling opnieuw een echte dienstverlening. Met een regelmatige 
ophaling van al het huisvuil en met minder kosten voor de belastingbetalers.

WAT WILLEN WE

EÉN. EEN BETAALBARE AFVALOPHALING

● We schaffen de vaste kost voor de grijze en de groene bak af. Groenafval laten we gratis aan huis opha-
len omdat het perfect composteerbaar is.

● We zorgen voor een gratis ophaling van grof huisvuil om de twee maanden. We vereenvoudigen de 
procedure en verlagen het prijskaartje voor bijkomende aanvragen.

● We maken het containerpark  gratis. Mensen die hun afval sorteren en wegbrengen naar het container-
park worden daarvoor beloond.

● We laten de afvalverwerkende bedrijven de correcte prijs betalen voor ons afval. Met hun winsten kun-
nen we een groot deel van de dienstverlening voor de mensen betalen.

TWEE. AF VAN HET AFVAL
● We gaan de strijd aan met zwerfvuil. We voeren bewustmakingscampagnes rond het correct sorteren van 

afval en we plaatsen extra openbare vuilnisbakken in alle straten en wijken.
● We dringen aan bij de Vlaamse overheid om werk te maken van statiegeld op blikjes en plastic flessen, 

zoals dat vandaag al voor glazen flessen bestaat.
● We ondersteunen sociale recyclagewinkels als De Krinkel.

VISIE

Uit onze Grote Bevraging bij meer dan 500 Heistenaren blijkt dat de inwoners van onze gemeente zeer on-
tevreden zijn over het gevoerde afvalbeleid. Maar liefst 52% van de ondervraagden duidt   “Afschaffing vaste 
kost afvalophaling en gratis toegang tot containerparken in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil” aan als aan 
te pakken prioriteit. Daarmee is deze eis de tweede populairste uit heel de bevraging. Wat extra opvalt is dat 
meer dan de helft van de lager opgeleiden en gepensioneerden, de eis aanduidt als aan te pakken prioriteit. 
Mensen die het vaak moeilijker hebben de eindjes aan elkaar te knopen hechten dus nog meer belang aan 
betaalbare afvalophaling. Het bevestigt dat het afvalbeleid in Heist sociaal onrechtvaardig is.

Ten eerste is er de vaste kost. Zelfs als je geen afval buiten zet, betaal je sinds de invoering van Diftar, toch 
nog €45 per jaar voor de grijze bak. Bovendien houdt de vaste kost geen rekening met inkomensverschillen.
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Ten tweede wordt onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ de rekening doorgeschoven naar de gewone 
Heistenaar. De echte vervuilers van de verpakkingsindustrie blijven volledig buiten schot. 

Ten derde moet je weten dat er vandaag winst wordt gemaakt op afval. Wij moeten alles mooi sorteren en be-
talen, terwijl de afvalverwerkende industrie heel goedkoop mooi gesorteerde grondstoffen aangeleverd krijgt. 

EÉN. EEN BETAALBARE AFVALOPHALING
Betalen voor de aflevering van afval in het containerpark vinden vele mensen onrechtvaardig en duur. Wij 
willen die logica volledig omdraaien en van afvalophaling een echte dienstverlening maken. We schaffen 
de vaste kost voor de grijze en de groene bak af. Groenafval is perfect composteerbaar en moet dus gratis 
worden opgehaald. Dezelfde logica wordt nu al gevolgd voor papier en pmd. Trouwens is het voor mensen 
met een tuin soms wel mogelijk om afval te composteren of aan de kippen te geven, maar voor mensen op 
een appartementje is dat helemaal niet mogelijk. Zij betalen altijd de volle pot.

We maken het containerpark  opnieuw  gratis. Mensen die hun afval sorteren en wegbrengen naar het contai-
nerpark worden daarvoor beloond. We voorzien in voldoende geschoold personeel in het containerpark. Zo 
verminderen we de restfractie en vermijden we dat bruikbare zaken als afval verbrand worden. 
Vandaag wordt grof huisvuil enkel opgehaald op afspraak en je moet speciale stickers kopen bij de gemeente. 
Per m3 betaal je 30 euro! Het moet radicaal anders. We zorgen voor een gratis ophaling van grof huisvuil om de 
twee maanden. Wil je op een ander moment je grof huisvuil buiten zetten, dan kan dat nog steeds op afspraak. 
We vereenvoudigen de procedure en verlagen het prijskaartje voor bijkomende aanvragen.

Het is perfect mogelijk om van afvalophaling een echte dienstverlening te maken als je de correcte prijs 
doorrekent aan de afvalverwerkende bedrijven. Vandaag wordt er veel winst gemaakt op afval. Afval is 
een grondstof. Wij leveren mooi gesorteerd en goedkoop afval aan de afvalverwerkende industrie. De ge-
meente en de IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) maken het duur voor de 
burgers en goedkoop voor de afvalverwerkende bedrijven. Dat is een perverse logica!
Met de winsten van de afvalverwerkende bedrijven kunnen we een groot deel van de dienstverlening voor 
de mensen betalen. De overige kosten worden gedekt door de algemene dienstenbelasting en niet door 
een a-sociale vlaktaks zoals Diftar.

TWEE. AF VAN HET AFVAL
Betaalbare en regelmatige afvalophaling aan huis en gratis toegang tot het containerpark zijn de beste 
garantie voor minder sluikstort. Daarnaast zijn er extra maatregelen nodig om zwerfvuil te verminderen en 
om afvalstromen te beperken.

We plaatsen extra openbare vuilnisbakken in alle straten en wijken en zorgen ervoor dat ze vaker worden 
leeggemaakt. We zetten extra bewustmakingscampagnes op over het correct sorteren van afval en om 
sluikstort en zwerfvuil te voorkomen. Door statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen, zoals dat 
vandaag voor glazen flessen al bestaat, kan de hoeveelheid zwerfvuil drastisch verminderd worden.

In een circulaire economie bestaat er geen afval. Reststromen worden er als grondstof gebruikt om nieuwe 
producten te maken. Zo reduceren we de afvalberg en de impact op het klimaat. Voor gratis ophaling van 
herbruikbare goederen verdienen initiatieven als de ophaling door de Kringwinkels de nodige steun. Deze 
initiatieven maken werk van het hergebruik en recycleren van goederen. Een perfecte manier om de hoe-
veelheid afval te verminderen en goederen een tweede leven te geven, tegen de verspilling in.

Door te investeren in een circulaire productie, in het herstel en hergebruik van producten, verminderen we 
de hoeveelheid restafval jaar na jaar. Met een combinatie van gemeentelijke, Vlaamse en federale maat-
regelen is het mogelijk om tegen 2050 naar een volledig afvalvrije economie te gaan. We willen dat Heist 
hierin een voortrekkersrol opneemt.
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4 MOBIEL HEIST

STANDPUNT

De gemeente in beweging brengen op zo’n manier dat iedereen mee kan: dat is de mobiliteitsuitdaging. 
Goed uitgebouwd openbaar vervoer is de ruggengraat van duurzame mobiliteit. De fiets is een gezond en 
veilig alternatief voor de auto. En als je toch eens een auto nodig hebt, kies je het best voor een auto die 
zo weinig mogelijk vervuilt. Een slimme ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat veel verplaatsingen gewoon 
niet meer hoeven. Op die manier trekken we het verkeer weer vlot en zorgen we voor propere lucht in de 
gemeente. 

WAT WE WILLEN

EÉN. EEN VEILIG FIETSNET VOOR HEEL DE GEMEENTE

● We maken werk van afgescheiden fietspaden langs de verbindingswegen tussen de deelgemeenten.
● We zorgen voor een gescheiden fietspad langs de Liersesteenweg.
● We maken gevaarlijke kruispunten veiliger en conflictvrij.
● We brengen veelgebruikte fietsroutes in kaart en zorgen voor gepaste en veilige oversteekplaatsen.
● We houden rekening met comfort en duurzaamheid bij de aanleg of herstelling van fiets- en voetpaden. 

We vermijden kasseien en tegels die verzakken.
● We plaatsen degelijke en overdekte fietsstallingen op openbare plaatsen en aan alle bushaltes.

TWEE. EEN GOED UITGEBOUWD OPENBAAR VERVOER ALS 
RUGGENGRAAT

● We maken openbaar vervoer gratis voor iedereen.
● We dringen aan op investeringen bij De Lijn: in voertuigen, infrastructuur en personeel. Zo verbeteren 

we de kwaliteit van de dienstverlening en de werkomstandigheden en houden we De Lijn in openbare 
handen.

● We vervangen de vervuilende bussen door milieuvriendelijke bussen op waterstof. Deze bussen worden 
vandaag al gebouwd bij Van Hool. Zo zorgen we ook voor lokale tewerkstelling.

● In plaats van minder drukke buslijnen te schrappen, vervangen we bussen die minder druk bezet zijn 
door kleinere modellen.

● We breiden het aanbod van de buslijnen uit. Alle deelgemeenten en omliggende gemeenten moeten vlot 
bereikbaar zijn met de bus, evenals belangrijke bestemmingen als het Imeldaziekenhuis in Bonheiden of 
het nieuwe Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen.

● We dringen erop aan dat alle voertuigen van De Lijn toegankelijk zijn voor ouderen en voor mensen met 
een beperking.

● Ook scholen, speelpleinwerking en andere diensten maken we toegankelijk met het openbaar vervoer.
● We breiden het aanbod op de lijnen uit naar de vroege en late uurtjes. Industriezones moeten met de bus 

bereikbaar zijn tijdens de shiftwissels van zes uur ‘s morgens en tien uur ‘s avonds.
● De parkeerplaatsen aan het station breiden we uit en houden we gratis.

HET VERKEER
HAAL 
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● We dringen aan bij de NMBS om de dienstverlening op peil te houden. Ook in de namiddag moeten 
mensen terecht kunnen aan het loket.

DRIE. EEN SLIMME RUIMTELIJKE ORDENING TEGEN OVERBODIGE 
VERPLAATSINGEN
● We zorgen ervoor dat je in elke buurt kan wonen, leren, ontspannen, winkelen en werken. De vlotste en 

duurzaamste verplaatsing is er één die je niet hoeft te maken.
● We hanteren het STOP-principe ( prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar 

vervoer en dan pas naar Personenwagens) als uitgangspunt in heel de gemeente.
● Bij de (her)aanleg van wegen focussen we ons op verschillende aspecten: duurzaamheid, leefbaarheid 

en veiligheid.
● We organiseren inspraak en participatie voor belangrijke beslissingen inzake mobiliteit.
● Bij aanleg van voetpaden houden we rekening met comfort voor wie gebruik maakt van een rollator, 

scootmobiel, rolstoel of kinderwagen.

VIER. EEN OMSLAG NAAR EEN DUURZAMER AUTOVERKEER

● We scheiden lokaal en doorgaand autoverkeer in het centrum.
● We willen een haalbare combinatie tussen auto en openbaar vervoer door in te zetten op goed bereik-

bare opstapplaatsen met voldoende en gratis parkeerplaatsen.
● We promoten deelfietsen, autodelen (vb. Cambio) en carpoolen om ons wegennet te ontlasten.
● We voeren venstertijden in voor het zwaar vervoer, zodat dit vervoer zo weinig mogelijk met school- en 

woon-werkverkeer in contact komt.
● We weren vrachtvervoer zoveel mogelijk uit de gemeentekernen.
● We verhogen de leefbaarheid van het centrum door in de Bergstraat voorrang te geven aan voetgangers 

en fietsers. De Bergstraat maken we goed bereikbaar via het openbaar vervoer. 
● We houden parkeren gratis in Heist. Ook bij eventuele heraanleg van het evenementenplein in het cen-

trum.

VISIE
Uit onze Grote Bevraging bij meer dan vijfhonderd Heistenaren is ‘mobiliteit’ de vierde prioriteit. Binnen het 
thema schuiven ze drie concrete eisen naar voor. Als eerste vinden de Heistenaren dat parkeren in Heist 
en zeker aan het station gratis moet blijven. Als tweede willen de mensen dat fietspaden en wegen op een 
duurzame en rijvriendelijke manier worden (her)aangelegd en als derde eisen ze een uitbreiding van de 
buslijnen en een beter openbaar vervoer.

In Heist-op-den-Berg zijn de meeste mensen aangewezen op een auto. Voor het beleid komt de auto op de 
eerste plaats en echte alternatieven zijn er niet meer. Met PVDA willen we dat anders. We willen een omslag 
naar een duurzame mobiliteit, want momenteel staan we allemaal gezamenlijk stil in de files, neemt het 
autoverkeer toe in plaats van af en schiet de uitstoot van fijn stof de hoogte in.

Voor die omslag zijn stevige alternatieven nodig. Mensen zullen pas de fiets nemen als er voldoende veili-
ge fietspaden zijn. Hetzelfde geldt voor openbaar vervoer. Dat wordt pas gebruikt wanneer er voldoende 
treinen en bussen rijden met voldoende haltes. Bovendien willen we kosteloos openbaar vervoer om de 
overstap van auto naar openbaar vervoer te maken. In de toekomst moet een degelijk openbaar vervoer de 
ruggengraat van het verkeer vormen met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Op die manier kunnen 
we ons beter en veilig verplaatsen en weer propere lucht inademen.
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EÉN. EEN VEILIG FIETSNET VOOR IEDEREEN

Er moet een verschuiving komen van autoverkeer naar fietsen, wandelen en openbaar vervoer. Zo lossen 
we niet enkel verschillende verkeersproblemen op, maar verbeteren we ook de luchtkwaliteit, leefbaarheid 
en veiligheid in onze gemeente.

In Heist-op-den-Berg voelen 1 op 3 mensen zich niet veilig op de fiets door de slechte staat van de fietspa-
den. Fietsen moet eenvoudig en aangenaam zijn. Door werk te maken van een betere verkeersveiligheid, 
degelijke fietspaden en voldoende fietsstallingen zullen mensen overtuigd worden om de fiets meer te 
gebruiken.

We willen degelijke fietsparkings aan elke bushalte en voldoende fietsenstallingen bij werk-, winkel- en 
recreatiegebieden. We zorgen voor veilige oversteekplaatsen en we maken gevaarlijke kruispunten veiliger 
door duidelijke signalisatie.

We maken werk van afgescheiden fietspaden tussen de deelgemeenten en een afgescheiden fietspad 
langs de Liersesteenweg. Bij de aanleg of herstelling van fiets- en voetpaden denken we na over het com-
fort en de duurzaamheid. We vermijden kasseien en tegels die verzakken. Maar ook kleine dingen, zoals 
railings en voetenbankjes aan verkeerslichten, maken het verschil.

TWEE. EEN GOED UITGEBOUWD OPENBAAR VERVOER ALS 
RUGGENGRAAT
De Vlaamse overheid ontwikkelt vandaag een openbaar vervoersplan waarin het concept basismobiliteit 
vervangen wordt door basisbereikbaarheid. Basismobiliteit houdt in dat iedereen op wandelafstand een 
halte met een aanbod aan openbaar vervoer heeft. Basisbereikbaarheid stelt voorop dat enkel lokale en 
regionale diensten vlot bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer.

In het nieuwe concept worden vier niveaus onderscheiden: het treinnet als ruggengraat, het kernnet waar-
bij bussen en trams grote woonkernen verbinden, het aanvullend net dat zorgt voor aansluiting met kleinere 
steden en gemeenten en dat ook instaat voor woon-werkverkeer en vervoer naar school, en tot slot het 
“vervoer op maat”. In het laatste luik worden de lokale vervoersnoden ingevuld. Het lokale bestuur krijgt 
daarin een grote verantwoordelijkheid. 

Heist-op-den-Berg maakt deel uit van een van de proefzones waarin vooral wordt uitgedacht hoe het luik 
“vervoer op maat” concreet vorm moet krijgen. We pleiten er voor dat Heist-op-den-Berg binnen dit overleg 
ijvert voor een sterk lokaal en regionaal openbaar vervoer in publiek beheer. De Lijn moet de bevoorrechte 
partner blijven.

De Lijn beschikt over een uitgebreide infrastructuur en over capabel en toegewijd personeel, maar het gaat 
van de ene besparingsgolf naar de andere. De Vlaamse Regering dwingt ons openbaar vervoer in de rich-
ting van de privatisering. In 2015 besliste de Vlaamse Regering (N-VA, CD&V en Open VLD) om 115 miljoen 
euro te besparen bij de Vlaamse vervoersmaatschappij. Dit kwam bovenop de besparing van 60 miljoen 
euro door de vorige Vlaamse Regering (sp.a, N-VA en CD&V). ‘Niet rendabele lijnen’ moesten worden ge-
schrapt. 

Ook in Heist-op-den-Berg zagen we de dienstverlening terugvallen. Op de buslijn naar Aarschot rijden nog 
amper bussen, de busverbinding met Wiekevorst is ondermaats en als je van Schriek naar het centrum wil 
met de bus, moet je eerst in Putte passeren.

Ook bij de NMBS zorgen besparingen voor hogere ticketprijzen en voor minder dienstverlening. Vorig jaar 
werd de dienstverlening aan het loket in Heist-op-den-Berg beperkt. Doorheen heel de week is het loket nu 
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in de namiddag gesloten. Een oplossing voor de parkeerproblematiek aan het station dreigt ook het gratis 
parkeren in gedrang te brengen. We dringen dan ook aan bij NMBS om de gratis parkings aan het station te 
behouden en de dienstverlening te herwaarderen.

Als we het openbaar vervoer willen uitbouwen tot een sterke ruggengraat van onze mobiliteit moeten we 
het roer helemaal omgooien. Dan moeten we investeren in plaats van besparen. De Heistse volksvertegen-
woordigers moeten in het Vlaamse en Federale Parlement ijveren voor de versterking van NMBS en De Lijn.

Bovendien willen we kosteloos openbaar vervoer om de overstap van auto naar openbaar vervoer te ma-
ken. Vandaag hebben 56 Europese steden een vorm van kosteloos openbaar vervoer. Vandaag plant mil-
joenenstad Parijs een overstap naar gratis openbaar vervoer, alle tegenwerpingen over ‘gratis bestaat niet’, 
‘economisch absurd’, ‘onrendabel’ en ‘onbetaalbaar’ ten spijt. De afschaffing van de tickets leidde overal 
tot een spectaculaire groei van het aantal reizigers met de bus of de tram. Tegenover de weggevallen 
ticketinkomsten staan dan de weggevallen kosten voor automaten en ontwaardingstoestellen. Gratis open-
baar vervoer kan een sleutelmaatregel zijn om mobiliteit duurzamer en laagdrempeliger te maken.

Heist-op-den-Berg moet een openbaar vervoersnetwerk krijgen dat het centrum, de wijken en de deelge-
meenten op een comfortabele manier met elkaar verbindt. Met aandacht voor mensen met een beperking. 
Met moderne propere bussen en niet de oudere modellen die uit de steden worden geweerd.

DRIE. EEN SLIMME RUIMTELIJKE ORDENING TEGEN OVERBODIGE 
VERPLAATSINGEN
We maken van Heist-op-den-Berg een gemeente waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer 
gewoon het meest voor de hand liggen. Dat wil zeggen dat in elke buurt basisvoorzieningen aanwezig zijn. 
Winkels, diensten en medische en zorgvoorzieningen, maar ook cultuurvoorzieningen, ontmoetingsplaat-
sen en open, groene ruimte: samen vormen ze een integrale wijk. Buurtbewoners moeten zo niet de ganse 
dag de gemeente doorkruisen, maar vinden het nodige dicht bij huis. Nabijheid wordt zo het begin van 
mobiliteit en de auto wordt vanzelf overbodig.

Mobiliteit is een thema dat echt iedereen aanbelangt. Het is dan ook van belang om iedereen te betrek-
ken bij de vormgeving ervan. Bij belangrijke ingrepen moeten we dan ook werk maken van langdurige 
inspraaktrajecten. Geen participatieprojecten waarbij grote plannen van bovenaf worden doorgeduwd, 
zonder overleg met buurtbewoners, maar wel participatietrajecten waarbij inwoners echt betrokken wor-
den. Bij de aanleg van nieuwe wegen moeten duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid centraal staan. Op 
lange termijn denken is nodig om te vermijden dat we elke paar jaar nieuwe wegen moeten aanleggen of 
dure herstellingen moeten uitvoeren.

VIER. EEN OMSLAG NAAR EEN DUURZAMER AUTOVERKEER
In onze gemeente kruipt 67% van de mensen dagelijks achter het stuur om richting school of werk te rijden. 
In Heist-op-den-Berg komt de auto op de eerste plaats en dat willen we anders. Minder auto’s op de baan 
voorkomt file, zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit en leidt tot minder gevaarlijke verkeerssitu-
aties.

De omslag naar een duurzamer autoverkeer hoeft niet te betekenen dat de auto een paria wordt. Grootou-
ders bezoeken, vrienden helpen verhuizen … soms is een auto gewoon handig. En met minder auto’s wordt 
het vanzelf aangenamer rijden als je toch eens de auto neemt.

We kunnen natuurlijk niet zomaar verwachten dat het autogebruik afneemt. Daarvoor zijn goede alternatie-
ven nodig. Investeren in wandel- en fietsvoorzieningen en openbaar vervoer moeten dan ook vooraf gaan 
aan de omslag. We promoten het gebruik van deelfietsen, autodelen (vb. Cambio) en carpoolen en we 
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maken het haalbaar om de auto en openbaar vervoer te combineren. Het resterende autoverkeer willen we 
zo duurzaam mogelijk maken.

Onze gemeente is geen gemeente om doorgaand verkeer op te vangen maar een leefgemeente. Door 
lokaal en doorgaand verkeer te scheiden verminderen we de uitstoot van fijn stof in woonomgevingen. We 
weren vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de dorpskernen en zwaar vervoer proberen we zo veel mogelijk te 
scheiden van school- en woon-werkverkeer door het invoeren van venstertijden.
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5 WONEN IN HEIST

STANDPUNT
Steeds meer Heistenaren hebben het moeilijk een betaalbare woning te vinden. De bouw van apparte-
menten en woningen boomt in Heist-op-den-Berg. Deze nieuwe huizen en appartementen zijn voor velen 
te duur. De huur is te duur voor huurwoningen op de privémarkt. De aankoopprijs en bijhorende afbetaling 
van de lening zijn te duur voor koopwoningen.

We zien vooral een woonbeleid dat inzet op hoogwaardige, prestige gerichte woongelegenheid.

Ingrijpen op de prijs in de privé huurmarkt en het bouwen van meer sociale woningen voor een grotere 
groep rechthebbenden, zijn een sleutel om wonen betaalbaar te maken. Met aandacht voor kwaliteit en 
groene ruimten.

WAT WE WILLEN

EÉN. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE 
HUISVESTING
● We zorgen ervoor dat het aantal sociale woningen in Heist-op-den-Berg, als eerste stap, minimum de 

norm van 9% van het aantal woningen haalt en streven, naar het voorbeeld van andere Europese landen, 
naar een veel ambitieuzer percentage. 

● We stellen als gemeente sociale en ecologische eisen bij nieuwe verkavelingen en bouwprojecten.
● We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen.
● We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders.
● We maken komaf met de stigma’s rond sociale huisvesting door deze beter te integreren in de gemeen-

te. Verspreiding en bereikbaarheid zijn daarin belangrijk.

TWEE. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP 
DE HUURMARKT
● We dringen aan bij de Vlaamse overheid om een raster voor huurprijzen op te stellen. Met dat raster 

worden de huurprijzen begrensd aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning, 
de oppervlakte en het aantal kamers.

● In afwachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse overheid, stellen we als gemeente zelf een ras-
ter van huurprijzen beschikbaar. We promoten dit raster actief voor de verhuringen op ons grondgebied.

● We leggen een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg krijgt ook elk 
verhuurd pand controle op de kwaliteit. 

● De gemeente beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn. Met kwaliteitslabel en met 
vermelding van de huurprijs.

● Woningen die niet voldoen, registreren we als ongeschikt of onbewoonbaar. De heffingen op ongeschik-
te of onbewoonbare woningen worden verhoogd en ook echt geïnd. Bij onbewoonbaarverklaring op de 
private huurmarkt, verplicht de gemeente zich ertoe de betrokken mensen binnen een redelijke termijn 
een ander woning aan te bieden.
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● We helpen verhuurders die niet de nodige middelen of expertise hebben om hun woning in orde te bren-
gen met de normen van de Vlaamse Wooncode.

● Nultolerantie voor leegstand. Woningen moeten maximaal benut worden waarvoor ze dienen.
● We versterken de rol van het sociaal verhuurkantoor.

DRIE. EEN ACTIEVE GEMEENTELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
● We verbieden de verkoop van gemeentegronden en gemeentegebouwen.
● We richten een Heistse Wooncoöperatie op die zelf instaat voor de bouw, renovatie en isolatie van wo-

ningen.
● Bij nieuwbouwprojecten van de Heistse Wooncoöperatie voorzien we twee derde betaalbare woningen 

(naar het Weense SMART-model) en een derde sociale woningen.
● We integreren groene ruimten in bouwprojecten en willen geen nieuwe verkavelingen in landbouw- en 

natuurgebied.

VISIE
Een degelijk dak boven je hoofd is een grondwettelijk vastgelegd recht. Maar in de praktijk is dat niet voor 
iedereen gegarandeerd. Woningen worden immers niet gezien als iets waar we recht op hebben. Ze zijn 
het onderwerp van een commerciële markt. Het zijn dingen om te verhandelen, om er grof geld aan te 
verdienen of om er mee te speculeren.

Er heerst in Vlaanderen een wooncrisis. Niet alleen heeft niet iedereen een kwaliteitsvolle woning, voor 
steeds meer mensen loopt de woonkost ondraaglijk hoog op. 30% van de huurders houdt na betaling van 
de huur te weinig geld over om een menswaardig leven te leiden.
Een woning verwerven wordt voor een groot deel van de bevolking steeds moeilijker of zelfs onmogelijk. 
Ook bij eigenaars zit lang niet iedereen op rozen. Voor veel eigenaars zijn de afbetaling en de onderhouds-
kosten te zwaar om dragen. Niet weinig mensen zien zich genoodzaakt hun woning op te geven.

Ook in Heist-op-den-Berg laat de wooncrisis zich voelen. De vastgoedsector heeft hier evenzeer een winstge-
vende markt ontdekt die mikt op het gegoede deel van de bevolking. De sector krijgt alle vrijheid, geholpen 
door een een gemeentebestuur dat immers voortdurend een prestigieuze uitstraling van de gemeente na 
jaagt.
De bouwgrondprijzen schoten de laatste jaren de hoogte in. Meer dan verdubbeld sinds 2005 en ver boven 
het Vlaamse gemiddelde. Ook de aankoopprijzen van huizen en appartementen stegen met meer dan de 
helft en de huurprijzen volgden eveneens.

Wonen is voor veel mensen onbetaalbaar geworden. De vrije markt lost het woningprobleem niet op. Inte-
gendeel. Betaalbare gezinswoningen en sociale woningen zijn het kind van de rekening.
Alleenstaanden, starters, éénoudergezinnen, werkzoekenden, ouderen met een karig pensioen, grote ge-
zinnen, nieuwkomers… ze worden allemaal geconfronteerd met woningnood.

De wooncrisis vraagt een resolute koerswijziging in het woonbeleid. Wonen moet daarin van elke winstlogi-
ca losgekoppeld worden en opnieuw een onvoorwaardelijk recht worden voor iedereen.

EÉN. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE HUISVESTING
De sociale huisvesting in Vlaanderen maakt slechts 5,6% uit van het totale woningaanbod. In vergelijking 
met een aantal andere Europese landen is dat erg mager. Zo heeft bijvoorbeeld Nederland 30% sociale 
woningen, Oostenrijk 24% en Denemarken 20,9%.
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De Vlaamse regering verwacht van de gemeenten dat ze een sociaal woningaanbod realiseren van 9%. 
Heist-op-den-Berg haalt 7% (1247 woningen in 2016). De ellenlange wachtlijsten tonen onmiskenbaar aan 
dat er een schrijnend tekort is aan sociale woningen. In Heist staan zo’n 1000 mensen op de wachtlijst. De 
wachttijd bedraagt gemiddeld 5 jaar.
Je zou verwachten dat het tekort, zowel op Vlaams als op lokaal niveau, zou leiden tot een grootscheepse 
inhaalbeweging. Integendeel. Sociale huisvesting wordt vandaag omschreven als een tijdelijke noodoplos-
sing. Iets voor arme sukkelaars, die er best zo snel mogelijk weer uit weggaan en doorschuiven naar de 
heilige private markt. De Vlaamse regering met N-VA en Open VLD voorop, wil de sociale huisvesting dan 
ook liefst beperken en strenger reglementeren: tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid; sociale 
huurders mogen niet het minste stukje eigendom hebben; als hun inkomen een beetje stijgt, moeten ze ver-
huizen; als ze vrienden of familie in nood tijdelijk onderdak verlenen, worden ze als fraudeurs behandeld.
Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, ziet het anders: “De grote verdienste van 
sociaal wonen is dat er een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod met woonzekerheid wordt ontwikkeld voor 
hen die daar nood aan hebben.”
Belangrijk daarbij is dat de negatieve kijk op sociale huisvesting doorbroken wordt. Ze mag niet langer 
gezien worden als iets wat bestemd is voor het “overschot” van de samenleving. Sociaal wonen moet een 
bredere invulling krijgen, zoals dat in het verleden overigens ook het geval was. In 1961, toen voor het eerst 
inkomensgrenzen voor de sociale huisvesting werden vastgelegd, kwam 60% van de bevolking in aanmer-
king voor een sociale woning.

TWEE. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP 
DE HUURMARKT
Bijna vier op de tien Heistenaren huurt een woning. De private huurmarkt is groter geworden en in is in de 
handen gevallen van de immobiliënkantoren. De huurprijzen stegen in navolging van de grond- en nieuw-
bouwprijzen de afgelopen jaren steeds meer. Er bestaat geen beperking op de huurprijs die een verhuurder 
kan vragen. Er zijn weinig regels en er is nog minder controle. 800 euro huur per maand voor een oude 
vochtige woning, dat kan vandaag. Maar het kan ook dat een jonge starter met een bescheiden inkomen 
zo maar 850 euro huur moet ophoesten voor een nieuwbouwappartementje waarin hij dan nog het ene 
mankement na het andere ontdekt. Gevolg: veel huurders moeten een te groot deel van hun inkomen aan 
woonkosten besteden. Meer dan 2500 Heistenaren hebben financiële problemen omdat wonen te duur is.

Wij willen dat de Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt zodat huurprijzen bepaald kunnen 
worden op basis van objectieve criteria: de kwaliteit en de veiligheid van de woning, de oppervlakte, het 
aantal kamers, het comfort, de energiezuinigheid. We geven elk criterium een aantal punten en elk punt 
komt overeen met een vaste som. Zo kunnen we de huurprijs samenstellen. In afwachting van zo’n Vlaams 
huurprijzenraster kan de gemeente zelf een huurprijzenraster opstellen.
We maken een ‘woonsite’ van de gemeente, een website waarop huurwoningen worden aangeboden. We 
geven een ‘groen label’ aan alle woningen met een conformiteitsattest. Dat is goed voor iedereen: voor 
mensen op zoek naar een goede huurwoning, en ook voor alle goedmenende eigenaars. Deze ‘woonsite’ 
toont ook de richthuurpijs, via het raster voor huurprijzen. Zo kan de gemeente het aanbod aan huurwonin-
gen meesturen.
Om huisjesmelkerij en het verhuren van krotten tegen te gaan willen we dat woontoezichters de kwaliteit 
van de woning controleren. Het komt voor dat huurders zelf geen controle willen uit vrees dat de woning 
dan onbewoonbaar wordt verklaard en dat zij dan geen andere huurwoning kunnen betalen of vinden. 
Maatschappelijk werkers moeten de huurders van ongeschikte of onbewoonbare panden begeleiden om 
een nieuwe woning te vinden. Op een te krappe private huurmarkt mag het controle-initiatief niet bij de 
huurder liggen.
Verhuurders van woningen die niet in orde zijn volgens de Vlaamse Wooncode, kunnen gebruik maken van 
premies van de gemeente als zij niet de nodige middelen of expertise hebben om renovaties uit te voeren. 
Of we laten de gemeente en het OCMW investeren in sociale tewerkstellingsprojecten om deze woningen 
bewoonbaar te maken. 
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We promoten het sociaal verhuurkantoor dat met goedmenende eigenaars afspraken kan maken om de 
woning sociaal te verhuren.

DRIE. EEN ACTIEVE GEMEENTELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
Om daadwerkelijk voor alle inwoners de nodige huisvesting te voorzien, zal de gemeente moeten ingrij-
pen op de woonmarkt. Alles overlaten aan de privémarkt en projectontwikkelaars leidt onvermijdelijk tot 
onevenwicht en tekorten.
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen op de hogere inkomens en zorgen voor een oververhit-
ting van de prijzen. Rijker residentieel wonen krijgt dan voorrang op de gewone noden.
De gemeente kan daar tegenin gaan door een gemeentelijke wooncoöperatie op te richten die zelf wonin-
gen bouwt en beheert. Ze voert ook zelf renovatie en isolatiewerken uit. Deze coöperatie kan ook werken 
uitvoeren voor private eigenaars. Ze schiet dan de kosten voor, de eigenaar betaalt die terug met het geld 
dat bespaard wordt op huur en energie. Zowel de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen, huur-
ders als eigenaars zijn coöperant. De coöperatie moet democratisch en transparant zijn. 
We kunnen ons laten inspireren door de SMART-woningen in Wenen. Daar wordt bewust gekozen voor 
compacte, goedkope huisvesting. De inrichting van de SMART-woningen is modulair. Ze kan wijzigen als 
de gezinssituatie wijzigt. De oppervlakte van elke wooneenheid wordt optimaal benut. Er is een groot ter-
ras voor alle wooneenheden, er zijn gezamenlijke voorzieningen zoals fietsenstallingen, groene zones, 
een extra aparte leefruimte en keuken voor familiefeestjes. De SMART- woningen hebben een minimale 
ecologische voetafdruk. Sociale duurzaamheid, moderne architectuur, ecologie en betaalbaarheid zijn de 
kernelementen. De woningen zijn bestemd voor groepen met de hoogste woningnood: eenoudergezinnen, 
ouderen, alleenstaanden.

Bouwen doe je niet in het luchtledige. Om het aanbod aan betaalbare woningen te kunnen uitbreiden, heeft 
een gemeente grond nodig. Publieke gronden moeten in publiek bezit blijven en niet uitverkocht worden 
aan projectontwikkelaars.
De gemeente moet tevens zorgen voor voldoende publieke ruimte en groenvoorzieningen voor een leef-
bare woonomgeving.
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6 HEIST ZONDER ARMOEDE

STANDPUNT 
Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag. Het is een toenemend en structureel probleem dat op alle 
bestuursniveaus bovenaan de agenda hoort te staan. Ook de gemeente moet zich op alle mogelijke manie-
ren inspannen om armoede uit te roeien. Daarbij moet ze vertrekken van de maatschappelijke oorzaken. 
Al haar inwoners moeten onvoorwaardelijk toegang hebben tot sociale grondrechten: huisvesting, gezond-
heid, inkomen, onderwijs, mobiliteit… 

WAT WE WILLEN

EÉN. GEMEENTE EN OCMW NEMEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID.

● We voeren een beleid dat ervoor zorgt dat ook kwetsbare mensen zich in Heist welkom en thuis voelen.
● We geven het OCMW voldoende mensen en middelen om laagdrempelig, vertrouwenwekkend en effici-

ent te werken.
● We trekken het leefloon via aanvullende steun op tot het referentiebudget voor een menswaardig inko-

men.
● We sporen armoede actief en intensief op.
● We kennen rechten automatisch toe.
● We zorgen ervoor dat mensen in een kwetsbare positie kosteloos worden geholpen bij de gemeente-

diensten.
● In wijkhuizen en dienstencentra voorzien we een brede en laagdrempelige dienstverlening: budgetbe-

geleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, ondersteuning voor onderwijs en opvoeding, hulp bij 
administratie, medische hulp.

● We bieden extra ondersteuning voor mensen die schulden hebben.

TWEE. HET MIDDENVELD SPEELT EEN CRUCIALE ROL.
● We zorgen voor een betere ondersteuning van sociale verenigingen en organisaties.
● We waarderen de expertise van het middenveld ten volle en laten deze weerklinken in het beleid. De 

oprichting van een kansarmoedeplatform kan hier een belangrijke bijdrage leveren.

DRIE. HET RECHT OP KWALITATIEF WONEN MOET VOOR IEDEREEN 
GEGARANDEERD ZIJN.
● We verhogen het aantal sociale huurwoningen aanzienlijk.
● We versterken het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) door woningen die in eigendom van de gemeente zijn 

in beheer van het SVK te geven.
● We nemen ondersteunende maatregelen voor bepaalde huiseigenaars die niet de middelen hebben om 

de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning te verbeteren.
● We vermijden uithuiszettingen, zeker in de sociale huisvesting.
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VIER. ELEKTRICITEIT, GAS, WATER EN GEZONDHEIDSZORG ZIJN 
GRONDRECHTEN.

● We verbinden ons ertoe om geen afsluitingen van elektriciteit, gas en water toe te staan. Budgetmeters 
zijn geen oplossing.

● We investeren ruimschoots in laagdrempelige en betaalbare gezondheidszorg.

VIJF. IEDEREEN MOET GELIJKWAARDIG KUNNEN DEELNEMEN AAN 
DE SAMENLEVING.
● Mobiliteit is een recht. We maken de speelpleinwerking, cultuurcentrum, scholen en alle gemeentelijke 

diensten vlot bereikbaar, ook voor mensen zonder auto.
● Iedereen moet kunnen participeren in sport, cultuur en vrije tijd. We ondersteunen verenigingen en 

sportclubs bij het voeren van hun diversiteitsbeleid en kennen automatisch de Vrijetijdskaart toe.
● We zorgen ervoor dat de spullen in de kringwinkel ook betaalbaar zijn voor mensen in armoede.
● We maken betaalbare gezonde maaltijden haalbaar voor iedereen door de uitbreiding van de sociale 

kruidenier en de organisatie van een sociaal restaurant.

ZES. KWETSBARE MENSEN HEBBEN RECHT OP VOLWAARDIG WERK.

● We zorgen dat ook kwetsbare mensen vertegenwoordigd zijn in het gemeentepersoneel.
● We spelen als gemeente voluit onze rol als werkgever. 
● We stimuleren de sociale economie.

VISIE
Om een geloofwaardig armoedebeleid te ontwikkelen, moet allereerst komaf worden gemaakt met elke 
visie die armoede reduceert tot een individueel probleem. Nog al te vaak wordt armoede gezien als het 
gevolg van spijtige ongelukjes. Dingen die mensen, als ze pech hebben, nu eenmaal overkomen. 
Een andere visie, die jammer genoeg steeds meer terrein wint, zegt dat mensen in armoede zelf verant-
woordelijk zijn voor hun situatie. Eigen schuld, dikke bult. Armoede is in die visie het gevolg van een foute 
levensstijl, niet willen werken, domme keuzes maken, geld verspillen. Die visie vertrekt van een super-in-
dividualistische benadering ‘dat iedereen dezelfde kansen heeft’. De realiteit toont dat dit niet het geval is.
We moeten om te beginnen erkennen dat armoede een structureel probleem is. Het beschamende gevolg 
van politieke keuzes die ervoor zorgen dat mensen geen behoorlijk werk vinden, geen fatsoenlijk loon krij-
gen, geen kwaliteitsvolle woning kunnen huren of kopen, dat ze de facturen niet meer kunnen betalen, dat 
ze moeten overleven met uitkeringen onder de armoedegrens … De systematische afbouw van de sociale 
zekerheid de laatste decennia is één van de oorzaken van de toenemende armoede. Daarnaast zijn er ook 
de lage pensioenen, die bepaalde groepen senioren in de armoede duwen. Het onderwijs faalt voor een 
grote groep jongeren, die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. Dat er nog armoede bestaat is dus 
op de eerste plaats een politieke keuze.
Decenniumdoelen 2017, de koepel van organisaties die armoede bestrijden, verwoordt het zo: “Armoede is 
een onrecht, het is een fundamenteel probleem van de samenleving, van een samenleving die ongelijkheid 
produceert, waardoor vertrouwen tussen mensen en de sociale samenhang afneemt. Armoede bestrijden 
vraagt een ander verhaal over ongelijkheid en onrecht. Het vraagt een beleid van herverdeling en het 
structureel uitbouwen van de rechten van alle mensen.”
Vijftien procent van onze landgenoten wordt getroffen door armoede. Daarnaast is er ook een snel groeien-
de groep mensen die op de rand van de afgrond staan te wankelen. Mensen die bij het minste zuchtje mee 
de draaikolk van de armoede ingesleurd worden.
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We moeten ook erkennen dat de strijd tegen armoede tot vandaag op alle niveaus faalt. Decenniumdoelen 
2017 leverde in de armoedebarometer van 2017 bikkelharde cijfers om dat aan te tonen. Ondanks de vele 
beloftes werd in de voorbije tien jaar geen enkele noemenswaardige vooruitgang geboekt. Op alle cruciale 
terreinen – inkomen, werk, wonen, gezondheid, sociale integratie – heeft het armoedebeleid gefaald. De 
beperkte doelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus werden gesteld, werden niet gehaald.
Hoog tijd dus dat op alle politieke niveaus ernstige inspanningen worden geleverd om het tij te keren.
De Universiteit Antwerpen onderzocht hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om op een mens-
waardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit minimumbudget noemt ze het ‘referentie-
budget’. Het huidige leefloon ligt vaak onder dit referentiebudget. Het aanvullen van het leefloon tot aan het 
referentiebudget zorgt ervoor dat de armsten in onze gemeente op zijn minst dit referentiebudget halen.

EÉN. DE GEMEENTE EN HET OCMW NEMEN HUN 
VERANTWOORDELIJKHEID.
“We moeten ervoor zorgen dat we de kansarmoede niet aantrekken.” Dat is al jaar en dag het devies van 
het Heistse beleid. Mensen in armoede worden gezien als een bedreiging voor de welvaart en het imago 
van de gemeente. 
Doelstelling is altijd om hun aandeel in de Heistse bevolking beperkt te houden. Dat uit zich in tal van maat-
regelen: het beperkte aantal sociale huurwoningen, een woonbeleid dat eenzijdig inzet op hoogwaardige 
en dure projecten, het non-beleid op het vlak van betaalbare gezondheidszorg… Armoede wordt verborgen 
en de meeste mensen weten zelfs niet dat de kansarmoedecijfers in Heist-op-den-Berg verdrievoudigd zijn 
het afgelopen decennium.
Dit beleid, dat vertrekt van een stigmatiserende visie, willen we doorbreken. Ook kwetsbare mensen zijn 
een deel van de gemeente. De gemeente en het OCMW moeten hun verantwoordelijkheid nemen en elke 
Heistenaar een menswaardig bestaan garanderen.
Wanneer mensen zich met een hulpvraag tot het OCMW of de gemeentelijke diensten wenden, moeten ze 
zich daarbij welkom en comfortabel voelen. Er moet dan ook voldoende personeel ingezet worden, zodat 
een gepaste dienstverlening mogelijk wordt. De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener mag niet herleid 
worden tot een zakelijke relatie. Er moet altijd de nodige ruimte zijn voor menselijk contact en persoonlijke 
opvolging. Maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk.
Om een menswaardig leven te kunnen leiden, hebben mensen een minimaal inkomen nodig. Het leefloon 
ligt vandaag ruim onder de Europese armoedegrens. Het is de bevoegdheid van de federale regering om 
daar iets aan te doen, maar tot nog toe komt daar niets van in huis. De gemeente kan zelf het leefloon 
niet rechtstreeks optrekken tot de armoedegrens. Maar ze kan dat wel onrechtstreeks, via uiteenlopende 
financiële tegemoetkomingen: huur, energie, gezondheidszorg, schoolkosten, mobiliteit, sport, cultuur … 
We pleiten er dan ook voor dat de gemeente het leefloon op die manier bijpast.
Armoede houdt zich vaak schuil achter gesloten ramen en deuren. Niemand loopt graag te koop met uit-
zichtloze problemen. De gemeente en het OCMW moeten dan ook inspanningen leveren om armoede actief 
op te sporen. Ook de scholen kunnen hier actief bij betrokken worden.
De stap naar de hulpverlening is voor heel wat mensen nog altijd heel moeilijk. De psychologische drempel 
is vaak onoverwinnelijk. De fysieke en mentale afstand tot de hulpverlening moet dan ook zo klein mogelijk 
worden gemaakt. Daarom pleiten we voor de aanwezigheid van maatschappelijk werkers in de wijk- en 
dienstencentra. Zij kunnen instaan voor een laagdrempelige eerstelijnshulp en voorkomen dat mensen 
nodeloos verder wegzakken in de problemen. 

TWEE. HET MIDDENVELD SPEELT EEN CRUCIALE ROL.
Sociale middenveldorganisaties spelen een cruciale en vaak onderschatte rol in de aanpak van armoede. 
Om die rol voluit te kunnen spelen, moeten ze de nodige structurele ondersteuning krijgen: werkingsmid-
delen, logistieke ondersteuning, hedendaagse huisvesting.
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Het is ook van fundamenteel belang dat de sociale middenveldorganisaties hun opdracht op een onafhan-
kelijke en vrije manier kunnen vervullen. De afhankelijkheid van overheidsmiddelen mag er niet toe leiden 
dat er geen kritische reflectie meer mag zijn op het beleid of dat de werking er een verlengstuk van wordt.
Middenveldorganisaties hebben een onschatbare expertise. In een overlegstructuur met de gemeente 
moet die gewaardeerd worden. De oprichting van een kansarmoedeplatform kan een belangrijke rol ver-
vullen en nieuw leven blazen in de armoedebestrijding. Overleg mag geen vormelijke aangelegenheid zijn, 
maar moet effectief leiden tot een beter beleid.

DRIE. HET RECHT OP KWALITATIEF WONEN MOET VOOR IEDEREEN 
GEGARANDEERD ZIJN.
Om mensen met een beperkt inkomen toegang te geven tot kwaliteitsvolle huisvesting, moet een aanzien-
lijke toename van het aantal sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Heist moet bijkomende inspan-
ningen leveren.
Naast de bouw van nieuwe sociale woningen kan de gemeente ook stimuleren dat er meer bestaande 
woningen verhuurd worden via het Sociaal Verhuur Kantoor. Via dit kantoor verhuren huiseigenaars hun 
woning aan een lagere prijs dan gangbaar. In ruil garandeert het SVK dat de huur maandelijks betaald wordt 
en biedt het ook een aantal diensten. De gemeente kan daarin helpen door woningen die ze in eigendom 
heeft of verwerft bij het SVK in beheer te geven. 
Sommige, dikwijls oudere huiseigenaars hebben niet de middelen om hun woning te isoleren of kwalitatief te 
verbeteren. Ze hebben eigendom, maar zijn tegelijkertijd ‘arm’. Gevolg: ze leven in woningen met schimmels, 
zonder degelijke isolatie … De gemeente kan ondersteunende maatregelen nemen door renteloze leningen 
via het derdebetalerssysteem toe te staan die terugbetaald worden met de besparingen op de energiefactuur. 

VIER. ELEKTRICITEIT, GAS, WATER EN GEZONDHEIDSZORG ZIJN 
GRONDRECHTEN.
Onze grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder energie en water 
is dat niet gegarandeerd. Energie en water zijn geen luxe maar levensnoodzakelijke rechten. Ze kunnen 
dan ook niemand ontzegd worden. De gemeente moet zich ertoe verbinden om afsluitingen van energie en 
water op haar grondgebied niet toe te staan.
Gezondheidszorg is vaak het eerste wat mensen in armoede zich ontzeggen. Met alle gevolgen van dien. 
Gezondheidsproblemen stapelen zich op, de kosten voor noodzakelijke behandelingen lopen alleen maar 
op. Wanneer de facturen dan niet betaald kunnen worden, dreigen deurwaarder en schuldeisers.
Veel leed kan bespaard worden als er geïnvesteerd wordt in laagdrempelige en betaalbare eerstelijns ge-
zondheidszorg. 
Heist heeft op dit ogenblik 1 wijkgezondheidscentrum. Dergelijke initiatieven moet de gemeente ondersteu-
nen. De gemeente kan stimuleren dat er ook in de deelgemeenten wijkgezondheidscentra komen. Voor 
meer informatie verwijzen we naar hoofdstuk 2 ‘Gezond Heist’.
Mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kampen vaak met psychische proble-
men. Er zijn vandaag in Heist te weinig voorzieningen - of ze zijn te weinig bekend - voor mensen die nood 
hebben aan geestelijke gezondheidszorg. Ook daar moet extra op ingezet worden.

VIJF. IEDEREEN MOET GELIJKWAARDIG KUNNEN DEELNEMEN AAN 
DE SAMENLEVING. 
Mensen in armoede hebben het niet altijd makkelijk om volwaardig deel te nemen aan het sociale leven. 
Hoge drempels, minder toegang tot mobiliteit en dure ontspanningsmogelijkheden lijden al snel tot een 
daling van sociale contacten of isolatie. Dat moeten we voorkomen door de oorzaken zo goed mogelijk 
weg te werken.
Het openbaar vervoer in Heist schiet tekort. De wijken van de huisvestingsmaatschappij HKH en Zonnige 
kempen zijn zodanig ver van openbaar vervoer verwijderd, dat mensen die minder mobiel zijn of geen 
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auto hebben uit de boot vallen. Ook speelpleinwerking, cultuurcentrum, gemeentelijke diensten en scholen 
moeten vlot bereikbaar zijn.
Heist is een gemeente die leeft en waar altijd wel iets te doen is. Het is belangrijk dat iedereen hieraan kan 
deelnemen. De grootte van een portefeuille mag niet bepalend zijn voor de toegang tot culturele, sport- en 
andere vrijetijdsactiviteiten. De Vrijetijdskaart is een kaart voor jongeren en/of ouders die het thuis finan-
cieel moeilijk(er) hebben of die een beperking hebben. Je kan de kaart gebruiken om goedkoper deel te 
nemen aan allerlei activiteiten. Door de kaart automatisch toe te kennen, wordt ze een recht voor de men-
sen die de administratieve weg van de aanvraag niet kennen en wordt de financiële drempel naar omlaag 
gebracht. Een bredere ondersteuning van het jeugdwerk, verenigingen en sportclubs moet leiden tot een 
bewust diversiteitsbeleid dat actief werkt aan het verlagen van andere drempels.
Waardig deelnemen aan de samenleving betekent ook dat zelfs de meest kwetsbaren keuzes moeten 
kunnen maken. Door de sociale kruidenier uit te breiden en het prijsbeleid in de kringwinkel te bewaken 
vergroten we het aanbod. Door het organiseren van een sociaal restaurant worden gezonde maaltijden 
betaalbaar.

ZES. KWETSBARE MENSEN HEBBEN RECHT OP VOLWAARDIG WERK.
Het recht op werk draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico 
hoger op dan bij werkenden. De gemeente moet ook via tewerkstelling bijdragen tot de inperking van het 
armoederisico.
Het lokale bestuur moet zoveel mogelijk zelf als werkgever optreden, ook voor laaggeschoolden. Poets-
werk, signalisatie, groenonderhoud, zaalbeheer, afvalophaling…: we pleiten er voor dat de gemeente al 
deze diensten in eigen beheer houdt. Ook de oprichting van een sociaal restaurant zou kansen bieden op 
nieuwe tewerkstelling.
De samenstelling van het gemeentepersoneel moet een afspiegeling zijn van de diversiteit op alle niveaus. 
Zo worden arbeidskansen gecreëerd voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
Kwetsbare mensen krijgen makkelijk te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. De gemeente moet 
deze discriminatie actief opsporen en aanpakken.
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7 HEIST, GROENE GEMEENTE

STANDPUNT
Nu Heist-op-den-Berg verder wordt volgebouwd, is het van levensbelang groene ruimten te creëren. Dit is 
nodig om de leefbaarheid van de omgeving voor de toekomst te vrijwaren. Zowel groene longen rondom 
de kernen, als groene ruimte binnen de bebouwde kernen, zijn nodig.

We maken van Heist een klimaatneutrale gemeente door volledig om te schakelen naar groene energie en 
we nemen onze verantwoordelijkheid op om mee de klimaatuitdaging aan te gaan. 

WAT WE WILLEN

EÉN. EEN GROENE LEEFOMGEVING

● We bouwen geen nieuwe verkavelingen in natuur- en landbouwgebied.
● We kopen ongebruikte terreinen op om er openbare groene ruimte te creëren. Iedereen heeft recht op 

groen in de buurt, waar je kan picknicken, sporten en spelen.
● De gemeente neemt meer vast personeel in dienst voor het onderhoud van het toenemende groen op 

pleinen, in parken en straten.
● We vergroenen bebouwde gebieden en zorgen voor meer groen in de openbare ruimte.
● We behouden de grote natuurgebieden in Heist en breiden deze uit. Zo beschermen we onze groene 

longen en versterken we de biodiversiteit.

TWEE. EEN GEMEENTE OP MAAT VAN HET KLIMAAT MET 100 
PROCENT GROENE ENERGIE
● We schakelen om naar 100 procent groene energie.
● We stellen een geïntegreerd propere-lucht-plan op dat de grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt.
● We zorgen voor een ruimtelijke ordening met integrale wijken, waar alle diensten aanwezig zijn. Zo 

wordt de energiezuinigste keuze ook de meest logische keuze.
● We ondersteunen initiatieven die een circulaire economie met korte ketens stimuleren. Deelinitiatieven, 

repair cafés en lokale landbouwmarkten kunnen op ondersteuning rekenen.
● We investeren in veilige fietsverbindingen en in openbaar vervoer. Zo halen we meer auto’s van de baan. 

We zetten in op duurzame mobiliteit, met milieuvriendelijke bussen en deelauto’s op waterstof.
● We bereiden de gemeente voor op de gevolgen van het veranderende klimaat. We zetten in op meer 

groene ruimte en open water om grote hoeveelheden neerslag te bufferen. We voorkomen betonnen 
woestijnen en koesteren de bomen.
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VISIE

EÉN. EEN GROENE LEEFOMGEVING

Heist-op-den-Berg verstedelijkt aan een hoog tempo. Het verschil met 20 tot 50 jaar geleden is groot. Vele 
voormalige groene landbouwgronden en braakliggende gronden zijn verkaveld. Ze worden volgebouwd. 
Vele Heistenaren vrezen dat het te veel wordt. Ze vinden dat niet alles moet worden volgebouwd, maar dat 
er voldoende open ruimte moet blijven. Niet alleen rond de woonkernen, maar ook binnen de woonkernen.

Om de ruimten tussen de woonkernen te vrijwaren van bebouwing, zijn nieuwe verkavelingen in natuur- en 
landbouwgebieden uit den boze. De Netevallei en de Averegten zijn groene longen die bescherming ver-
dienen, net zoals de weilanden, de akkers en de natuurgebieden verspreid over de gemeente. Wanneer je 
deze gebieden aaneensluit, creëer je nieuwe groene longen. Waar geen landbouwactiviteit meer is, kan het 
gebied als natuurgebied ontwikkeld worden.

Binnen de woonkernen is aandacht nodig voor voldoende groene ruimte die de leefbaarheid van een dicht-
bevolkt gebied vergroot. Groen is immers rustgevend, tempert het geraas van het verkeer, vangt luchtver-
vuiling op en zorgt voor koelte in de zomer. Bomen en planten zijn essentieel in een gezonde leefomgeving. 
Ze moeten een basisrecht zijn voor elke inwoner. Plaats maken dus voor grasperken, voor parkjes, voor 
bomen, voor volkstuinen. Het is niet omdat Heist van oorsprong een groene gemeente is, dat het zo blijft 
wanneer de bebouwing zich ontwikkelt in functie van het geldgewin van vastgoedpromotoren. 

TWEE. EEN GEMEENTE OP MAAT VAN HET KLIMAAT MET 100 
PROCENT GROENE ENERGIE
De belangstelling voor een groene en gezonde gemeente gaat bij de Heistenaar gepaard met en grote 
bezorgdheid over de klimaatopwarming. Die opwarming stelt ons voor enorme uitdagingen. Ze vraagt drin-
gend om collectieve en globale oplossingen. Ook onze gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen en 
ambities koesteren. De leefbaarheid van de hele planeet staat op het spel. Met wat gerommel in de marge 
geraken we er niet.

We willen honderd procent groene energievoorziening. Energie die in onze regio met zonnepanelen of 
windmolens kan geproduceerd worden. Om dat te bereiken dient de gemeente met de omliggende ge-
meente en de bestaande intercommunales er snel en ambitieus werk van te maken. Voorbeelden in Dene-
marken en Duitsland, met stedelijke en regionale energiebedrijven, tonen aan dat het kan.

Maar een klimaatneutrale gemeente draait om meer dan duurzame energie en een omschakeling in de 
industrie om de uitstoot van CO2 te doen afnemen. Het gaat ook over anders omgaan met mobiliteit en met 
wonen. Het gaat over heel bewust omgaan met de publieke ruimte. Klimaatbeleid is geen eiland op zich: 
het loopt als een groene draad door alle beleidsdomeinen heen.
Om schone lucht in te ademen en ons leven op de planeet te redden, mogen de doelstellingen niet op de 
lange baan geschoven worden. 
We stellen een geïntegreerd propere-lucht-plan op dat de grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt met 
metingen, met concrete streefdoelen en maatregelen. We richten ons hierbij op de industrie, het autover-
keer en verwarmingsinstallaties. We voeren isolatiewerken uit in de gebouwen van de gemeente en sociale 
woningen. Ook private eigenaars kunnen hun woning laten isoleren. Dan schiet de gemeente de kosten 
voor en de eigenaar betaalt die daarna terug met het geld van de besparing op huur en energie. 
In de ruimtelijke planning van de gemeente verleggen we de prioriteiten. In een klimaatneutrale gemeente 
krijgen de winsten van projectontwikkelaars geen voorrang. We zorgen dat in de deelgemeenten basisvoor-
zieningen aanwezig zijn: diensten, winkels en medische centra, maar ook ontmoetingsplaatsen en open en 
groene ruimte. Dit principe noemen we ‘integrale wijken’. Zo wordt de auto vanzelf overbodig. 
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We maken van Heist-op-den-Berg een gemeente waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer 
gewoon het meest voor de hand liggen. De gezondheid van de Heistenaar, een goede doorstroming en een 
leefbaar klimaat komen op de eerste plaats. Ons mobiliteitsplan maakt daarom de omslag van de auto naar 
fietsen en openbaar vervoer (zie hoofdstuk 4, Mobiel Heist).
We maken de gemeente ook klaar voor de gevolgen van een veranderend klimaat. We zetten in op meer 
groene ruimte en open water, om grote hoeveelheden neerslag te bufferen. We voorkomen betonnen 
woestijnen. Bomenrijen in straten worden gekoesterd en aangeplant. 
Waar we kunnen ondersteunen we initiatieven die een kringloop- of circulaire economie met korte ketens 
stimuleren. In zo’n systeem worden geen eindige grondstofvoorraden uitgeput, maar worden reststoffen 
volledig opnieuw ingezet. Ook deelinitiatieven, repair cafés en lokale landbouwmarkten kunnen op onder-
steuning rekenen.
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8 VRIJE TIJD IN HEIST

STANDPUNT

We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat sport, cultuur en vrije tijd werkelijk populair zijn. Met 
toegang voor iedereen, met deelname van iedereen. Via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding ontspannen 
kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Door te sporten leren mensen 
elkaar kennen en bovendien is bewegen en sporten ook gezond. We ijveren voor een democratische cul-
tuur op mensenmaat. 

Iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, moet de eigen cultuur kunnen beleven en uitdrukken. Als gemeen-
te kunnen we op onze eigen gronden en in onze eigen sport- en cultuurhallen een voortrekker zijn van een 
toegankelijk en rijk sport- en vrijetijdsleven.

WAT WE WILLEN

EÉN. EEN SPORTBELEID VOOR IEDEREEN 

● We verlagen de tarieven in het sport- en vrijetijdsaanbod van de gemeente. Zo garanderen we de toe-
gankelijkheid voor iedereen. 

● We voorzien voldoende middelen voor onderhoud van en investeringen in de bestaande gemeentelijke 
sportinfrastructuur. 

● We stellen voldoende gronden beschikbaar om sportclubs de mogelijkheid te bieden zelf te investeren 
in nieuwe sportinfrastructuur in samenwerking met de gemeente. De gemeente kan borg staan bij lenin-
gen. 

● We maken afspraken over de tarieven van het nieuwe zwembad, zodat het zwembad voor iedereen 
betaalbaar blijft.

● We steunen op de ervaring en kennis van de sportclubs. Hun engagement en hun grote bereik moeten 
we koesteren. Met hun noden en kennis over infrastructuur moeten we aan de slag. 

● We bevorderen de samenwerking tussen scholen en sportclubs.

TWEE. EEN CULTUURBELEID ZONDER DREMPELS
● We investeren meer in cultuur en kunst op mensenmaat: laagdrempelig en betaalbaar. Voor bewoners 

van Heist-op-den-Berg maken we culturele evenementen en musea gratis.
● We maken cultuur toegankelijk voor iedereen. We nemen cultuur volwaardig op in onze scholen. We 

verrijken de wijken met lokale kunstinitiatieven. Zo krijgen alle inwoners van de gemeente een breed 
cultuuraanbod waarin ze zich kunnen herkennen. 

● We ijveren voor de heroprichting van de bibliotheken in de deelgemeenten, waarbij deze een ruimere 
invulling krijgen als ontmoetingsruimte.
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DRIE. RECHT OP VRIJE TIJD

● We investeren in nieuwe zalen en voorzieningen voor het verenigingsleven.
● In alle dorpen voorzien we voldoende speelruimte. Voor alle kinderen moet er dicht bij huis een aange-

name speelplek zijn.
● We richten de openbare ruimte zo in dat jongeren er zich thuis voelen.
● Jongeren hebben recht op sportinfrastructuur in de buurt: sporthal, skatepark, voet- en basketbalplein, 

…
● We zorgen voor een veilig fietsnet en aangename fiets- en wandelroutes.
● De bestaande Vrijetijdskaart kennen we automatisch toe aan de mensen die er recht op hebben.
 
     

VISIE

We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke zin 
van het woord. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding 
ontspannen kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Cultuur is geen 
markt. Er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds, en cultuuraanbod dat tot bij 
de allerlaatste inwoner van de gemeente raakt anderzijds. Kunstbeleving in musea, theater- en concertza-
len kan niet overschat worden. Tegelijk willen we ook kunstbeleving in scholen, zorginstellingen, buurten, 
straten, de openbare ruimte. We ijveren voor een democratische cultuur op mensenmaat waarin iedereen, 
ongeacht afkomst, de eigen cultuur kan beleven en uitdrukken.

EÉN. EEN SPORTBELEID VOOR IEDEREEN

Ons sport- en vrijetijdsaanbod moet de Heistenaar de mogelijkheid bieden deel te nemen aan activiteiten, 
vrijelijk te spelen en te sporten, en zelf laagdrempelig iets te organiseren. Want er blijven heel wat drempels 
bestaan om mee aan sport te doen. Investeringen in sport- en vrijetijdsaanbod moeten dan ook gericht zijn 
op het wegwerken van die drempels. We zetten daarom in op sportinfrastructuur die door brede lagen van 
de bevolking gebruikt kan worden. Door de tarieven en lidgelden te verlagen en actief samen te werken 
met scholen en sportclubs kunnen we de bestaande drempels wegwerken.

TWEE. EEN CULTUURBELEID ZONDER DREMPELS

Een gemeente zonder cultureel leven is ondenkbaar. Cultuur is in ons dagelijks leven altijd en overal aan-
wezig en speelt een onmisbare rol. Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, draagt bij tot onze menselijke 
ontwikkeling en versterkt de solidaire samenleving. Cultuur is bij uitstek een zaak van mensen. Als cultuur-
gemeente moet Heist-op-den-Berg dan ook een beleid ontwikkelen dat vertrekt van de menselijke waarde 
van cultuur. In Heist moet een rijk en gevarieerd cultuuraanbod ontwikkeld worden, dat voor iedereen 
toegankelijk is en prikkelt om eraan deel te nemen.

Om cultuur laagdrempelig en toegankelijk te maken heropenen we de bibliotheken in de deelgemeenten. 
De invulling moet breder zijn dan die van de huidige bibliotheek. Er moet plaats zijn voor ontmoeting, een 
vrijetijdsaanbod en lokale activiteiten. Zo passen ze in het concept van integrale buurten.
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DRIE. RECHT OP VRIJE TIJD

Je kunnen ontspannen en genieten van je vrije tijd moet een basisrecht zijn voor iedereen. Maar de kloof in 
onze samenleving tussen zij die zich dit kunnen permitteren en zij die moeite hebben de eindjes aan elkaar 
te knopen, wordt alsmaar groter. Om iedereen vrije tijd te garanderen, zorgen we voor een overzichtelijk 
aanbod en een automatische toekenning van de Vrijetijdskaart aan de inwoners die er recht op hebben. De 
kaart geeft 80% korting op de deelnameprijs aan gemeentelijke activiteiten voor jongeren en volwassenen 
die het thuis moeilijk hebben. De kaart moet je vandaag zelf aanvragen. Door de kaart automatisch toe te 
kennen, wordt ze een recht voor de mensen die de administratieve weg van de aanvraag niet kennen.

We zorgen voor voldoende open ruimte en ingerichte pleinen om te kunnen ontspannen en samen te ko-
men. We willen in Heist geen plekje laten verloren gaan. Er moeten ook meer goed uitgeruste speeltuinen 
en speelruimtes komen. Zo zorgen we voor een breed, laagdrempelig vrijetijdsaanbod in heel de gemeente.

Veel Heistenaren gaan regelmatig fietsen in hun vrije tijd. Om dit echt mogelijk te maken, rollen we een 
veilig fietsnet uit over heel de gemeente. Reeds bestaande initiatieven zoals de fietsknooppunten onder-
steunen we zo goed mogelijk. Ook wandelaars en joggers verdienen veilige routes.

Om van Heist een echte bruisende gemeente te maken, ondersteunen we ten slotte ook lokale initiatieven 
die de bevolking samenbrengen. We geven de bevolking ook echte inspraak om de vrijetijdsbesteding in 
onze gemeente te verbeteren. Samen uit en samen thuis.
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9 WERKEND HEIST

STANDPUNT
Er zijn honderden werkende handen nodig voor een gemeente op mensenmaat. We hebben bouwvakkers 
nodig om huizen te isoleren, chauffeurs voor een beter openbaar vervoer, meer leerkrachten voor kleinere 
klassen, meer zorgpersoneel, meer onderhoudspersoneel… Er is zoveel te doen. De dalende trend van 
het personeelsbestand in de gemeente moet worden omgebogen. Een gemeente op mensenmaat is een 
gemeente met werk aan de winkel.

WAT WILLEN WE

ÉÉN. INVESTEREN IN DE GEMEENTE

● We investeren in het onderwijs, in de kindercrèches en in de herwaardering van andere gemeentedien-
sten. Daar zijn tientallen jobs voor nodig.

● We willen een gemeentelijk investeringsbudget dat uitgaat van de sociale noden, maar ook zorgt voor 
volwaardige jobs. Dat is een andere koers dan het cadeaubeleid aan ondernemingen zonder tewerkstel-
lingsvoorwaarden.

● We willen volwaardige jobs niet verloren laten gaan door de uitbesteding van de taken aan vrijwilligers.
● Opleidingstrajecten, sociale tewerkstelling en het stelsel van ‘artikel 60’ moeten bijkomende tewerkstel-

ling creëren. Ze mogen geen stabiele banen vernietigen.
● We willen clausules tegen sociale dumping en kwaliteitsvoorwaarden bij aanbestedingen, bijvoorbeeld 

bij publieke bouwwerven. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven in de strijd tegen sociale 
dumping en aannemers controleren op loon- en arbeidsvoorwaarden.

TWEE. RESPECT VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL
● Wij tonen respect voor het gemeentepersoneel. Sterke publieke diensten zijn nodig. Ze staan of vallen 

bij gemotiveerde medewerkers. We zorgen voor een vast statuut op alle niveaus. De gemeente moet een 
sociale werkgever bij uitstek zijn.

● We streven ernaar weer meer ambtenaren te benoemen. Dat is de beste garantie voor werkzekerheid en 
een volwaardig pensioen voor het gemeentepersoneel.

● We luisteren naar het gemeentepersoneel en nemen hun expertise qua dienstverlening ernstig. We ver-
spillen daarom geen geld aan dure consultancybureaus.

● We willen geen privatisering of verzelfstandiging van gemeentediensten.
● Personeelsleden die door de digitalisering van de dienstverlening uitgespaard worden, zetten we in om 

klanten te helpen die niet met computers overweg kunnen.

DRIE. SOCIALE INNOVATIE MET DE 30-URENWEEK
● We testen de 30-urenweek uit bij een aantal gemeentediensten. Een experiment met de 30-urenweek in 

Göteborg leverde beloftevolle resultaten op inzake ziekteverzuim en burn-outs.
● De 30-urenweek biedt mogelijkheden bij verminderde tewerkstelling door digitalisering en technologi-

sche vernieuwing.
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VISIE

Om van Heist-op-den-Berg een gemeente op mensenmaat te maken is er werk aan de winkel. Vele handen 
en hoofden zijn nodig. Er is meer gemeentepersoneel nodig, niet minder. Maar die waarheid wordt onder-
mijnd door een liberale logica: enerzijds het liberale idee dat je privébedrijven geen strobreed in de weg 
mag leggen en anderzijds door het liberale taboe rond publieke tewerkstelling. Om de huidige jobs te be-
schermen en meer Heistenaren te laten meewerken aan een gemeente op mensenmaat, moet we breken 
met deze liberale visie. 

ÉÉN. INVESTEER IN DE GEMEENTE
Wij hebben een echte visie op investeren in de gemeente. Wij geloven niet in de cadeaupolitiek aan de gro-
te bedrijven waar geen enkele tewerkstellingsvoorwaarde tegenover staat. Dan kunnen we al dat geld be-
ter nuttig besteden. Daarom richten wij ons investeringsbudget naar de noden van de inwoners en naar job-
creatie voor de Heistenaren. We innen belastingen op de grote bedrijven, zoals de belasting op drijfkracht 
en de belasting op bedrijfsvestiging (zie hoofdstuk 11, Financieel gezond Heist). Met dat geld creëren we 
nieuwe publieke jobs. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar banen en opleidingen voor laaggeschoolden.

We investeren in het gemeentelijk onderwijs, in de kindercrèches en in de herwaardering van andere ge-
meentediensten. We zorgen voor een gemeentelijke dienstverlening in de deelgemeenten door de herope-
ning van bibliotheken met een ruimere dienstverlenende opdracht.
Opleidingstrajecten, sociale tewerkstelling en het stelsel van ‘artikel 60’ moeten bijkomende tewerkstelling 
creëren, maar ze mogen geen stabiele banen vernietigen. Het blijft namelijk heel dikwijls een tijdelijke en 
laag verloonde tewerkstelling. Er moet hier doorgroeimogelijkheid zijn zodat mensen nadien niet opnieuw 
zonder werk vallen.

Sociale dumping is een kanker die voorkomt bij aannemers en ander contractanten die aan de gemeente 
diensten leveren. Sociale dumping betekent dat deze bedrijven (vaak buitenlands) personeel tewerkstellen 
tegen slechtere arbeids- en loonvoorwaarden en met minder sociale bescherming dan voorzien is in België. 
Bedrijven doen dit om ‘onder de prijs’ te gaan en meer winsten te maken. De loontrekkenden zijn de dupe. 
De vakbonden voeren sinds jaren strijd tegen deze dumpingpraktijken. De gemeente moet actief deze 
dumping tegengaan. Ze moet clausules tegen sociale dumping opstellen en kwaliteitsvoorwaarden stellen 
bij openbare aanbestedingen. De gemeente moet zelf actief de controle hierop organiseren, bijvoorbeeld 
op haar bouwwerven, bij haar transportdiensten of bij eender welke uitbestede private dienstverlening.

TWEE. RESPECT VOOR HET GEMEENTESPERSONEEL
Vandaag zet het gemeentebestuur meer en meer in op vrijwilligers. Het is vaak goed bedoeld, zoals het in-
schakelen van vrijwilligers in de rusthuizen, in het cultuurcentrum, in het onderhoud van trage wegen of het 
ondersteunen van scholieren met een (taal)achterstand. Maar het vrijwilligerswerk vervangt betaalde jobs 
van het gemeentepersoneel. Wij willen dat ongedaan maken: deze vrijwilligerstaken moeten volwaardige 
jobs worden. Zo komen er weer meer banen vrij, ook voor mensen in een kwetsbare positie. Ze krijgen vast 
werk en zijn beschermd tegen armoede. 
We benoemen meer statutaire ambtenaren. Dat is de beste garantie voor werkzekerheid en een volwaardig 
pensioen voor het gemeentepersoneel. Voor de inwoners van Heist-op-den-Berg is de dienstverlening door 
het gemeentepersoneel heel waardevol. Wie zorgt er anders voor onze kinderen en ouderen? Wie houdt de 
straten anders proper? Wie helpt ons anders met allerlei administratie? Wie organiseert anders sport, cul-
tuur en ontspanning? Het gemeentebestuur moet opnieuw personeel aanwerven. En met een goed statuut.
Onze gemeenteambtenaren zijn de experts bij uitstek op vlak van dienstverlening. We luisteren naar hen en 
nemen hun expertise ernstig. We verspillen daarom geen geld aan dure consultancybureaus.
De krappe financiële ruimte wordt vandaag ingeroepen om PPS-projecten op te zetten of om publieke 
taken uit te besteden aan privébedrijven. PPS of Publiek-Private Samenwerking lijkt ogenschijnlijk heel 
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aantrekkelijk. Voorstanders beweren dat de gemeente op die manier bijvoorbeeld een nieuw zwembad kan 
realiseren zonder dat het de gemeente wat kost. ‘De privé neemt het ontwerp, de bouw, de financiering, het 
onderhoud en de uitbating op zich; de gemeente moet een kleine jaarlijkse vergoeding betalen.’ De wer-
kelijkheid is anders. Studies hebben uitgewezen dat PPS gemiddeld 3 procent duurder is dan de klassieke 
publieke financiering. Logisch, want de privé wil er ook aan verdienen! Straks betalen we èn hoge tarieven 
voor een zwembeurt èn een hoge kost als belastingbetaler.
Binnen PPS-constructies staat de gemeente bevoegdheden af aan de private partner. Ze geeft de sleutels 
uit handen voor het voeren van een samenhangend sociaal beleid. Wij wijzen elke privatisering van ge-
meentediensten daarom af. Respect voor het gemeentepersoneel betekent ook dat we de verzelfstandi-
gingen tegengaan.
We nemen de hefbomen voor een samenhangend sociaal beleid weer in handen. We openen nieuwe biblio-
theken in de deelgemeenten, met een ruimere opdracht, zodat het gemeentepersoneel haar dienstverle-
ning kan verbeteren. Onze visie op een gemeente op mensenmaat gaat uit van laagdrempelige hulp dicht 
bij de mensen. We spreken van ‘integrale wijken’ waar je op fiets- of wandelafstand alle nodige diensten 
kan bereiken. In elke deelgemeente is een toegankelijk loket noodzakelijk. Iedereen kan er terecht met 
vragen.
Wij zijn een voorstander van digitalisering en E-dienstverlening, maar dan wel op voorwaarde dat iedereen 
mee is. Nu wordt een grote groep bewoners erdoor buitenspel gezet. Ook anderstaligen, ouderen die niet 
goed met computers kunnen werken of mensen die geen geld hebben voor een computer met internet-
verbinding, moeten bereikt en geholpen worden. De personeelsleden die men uitspaart door digitalisering 
moeten ingezet worden om iedereen mee te krijgen.

DRIE. SOCIALE INNOVATIE MET DE 30-URENWEEK
De Zweedse havenstad Göteborg lanceerde in een stedelijk rusthuis een vernieuwend experiment. Het 
verplegend personeel ging er werken met een nieuwe fulltime: 30 uur per week. Het resultaat van dat expe-
riment waren tevreden ouderen en tevreden werknemers. De werknemers hadden een betere gezondheid, 
een betere levenskwaliteit en meer arbeidsvreugde. Er was dan ook beduidend minder ziekteverzuim dan 
in een langere arbeidsweek. Het werk was niet alleen gezonder, maar ook aangenamer. Met iets meer tijd 
en minder stress begon het personeel ook beter samen te werken. Ingewikkelde problemen oplossen en 
taken afwerken ging beter, nu er een grotere mate van persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke onder-
steuning was op de werkvloer.
Arbeidsherverdeling en een kortere werkweek leiden tot een grotere persoonlijke ontwikkeling. Ook voor 
veel gemeentewerkers in Heist-op-den-Berg zou een 30-urenweek een grote opluchting zijn. Mensen wer-
ken zich vandaag te pletter, het aantal burn-outs stijgt zienderogen. Wie noodgedwongen deeltijds gaat 
werken om bijvoorbeeld arbeid en gezin te combineren, betaalt dat cash. Met minder loon, minder carri-
èrekansen, minder sociale bescherming en minder pensioen. Een 30-urenweek met behoud van loon en 
bijkomende aanwervingen heeft uiteraard een kostenplaatje. De overheid kan deze uitgave al grotendeels 
terugverdienen doordat ze minder uitkeringen moet betalen voor ziekte en werkloosheid.
De 30-urenweek is het moderne antwoord op de technologische ontwikkelingen. Ook gemeentediensten 
moeten zich afstemmen op de eenentwintigste eeuw. Wij willen de 30-urenweek bij een aantal gemeente-
diensten uittesten. We mikken hier op gemeentediensten met hoge werkdruk en ziekteverzuim. We willen 
daar een sociaal, productief en gendergelijk experiment opzetten voor een kortere voltijdse werkweek.
Of het nu gaat om het werk, de gezondheid, het familieleven of de toenemende werkdruk, arbeidsduur-
vermindering biedt een oplossing. Dat is geen utopie. Nog nooit werd er zoveel rijkdom geproduceerd. 
De vraag die zoveel mensen zich stellen, is wat we met die rijkdom gaan doen. Gebruiken we ze om wat 
ademruimte te krijgen en een beter leven te leiden of om de winsten te doen groeien en om personeel af te 
danken? De 30-urenweek is een keuze voor de toekomst.
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10 DEMOCRATISCH HEIST

STANDPUNT
In Heist-op-den-Berg wonen we vandaag met ruim 42.500 mensen samen. Heist groeide de afgelopen 
jaren naar de gemeente met het vierde hoogste inwonersaantal in de provincie. Na Antwerpen, Mechelen 
en Turnhout. 
Hoe zal Heist er in de toekomst uitzien? Dat is niet alleen een zaak van de burgemeester en zijn 8 schepe-
nen, maar van ons allemaal.
Hoe meer inwoners bij het beleid van de gemeente betrokken worden, hoe groter de collectieve kennis, 
ervaring, capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven. Ze zijn essentieel. 
Iedereen moet meetellen. Mensen uit alle lagen van de bevolking. Ook zij die in de samenleving doorgaans 
onzichtbaar blijven, moeten opgezocht, geïnformeerd en betrokken worden.
Verkozen politici zijn vertegenwoordigers van het volk. Ze hebben een belangrijk mandaat dat ze in alle 
ernst moeten opnemen. Om dat te kunnen doen, staan ze best dicht bij de gewone man of vrouw en zijn ze 
niet gebonden door commerciële belangen.

WAT WE WILLEN

EÉN. RECHT OP INFORMATIE, INSPRAAK EN PARTICIPATIE

● We garanderen de toegang tot het reilen en zeilen van de gemeente voor alle inwoners en informeren 
openlijk. De Gemeentekrant mag geen reclamefolder zijn voor het bestuur maar moet objectief informe-
ren.

● We organiseren inspraak en participatie met buurt- en informatievergaderingen. Deze zijn niet bedoeld 
om genomen beslissingen mee te delen, maar om daadwerkelijk te overleggen.

● We bevragen ernstig en in grote getale de inwoners bij grote en ingrijpende projecten om het draagvlak 
af te toetsen.

● We betrekken het middenveld bij het zoeken naar oplossingen. Een sterk ontwikkeld middenveld doet 
de democratie opleven.

TWEE. DE GEMEENTERAAD ALS EEN WAAR DEMOCRATISCH DEBAT-
ORGAAN.
● We herwaarderen de rol van de gemeenteraad. Alle problemen en uitdagingen moeten ter bespreking 

op tafel liggen.
● We voorzien tijdens de gemeenteraad een “vragenuurtje”. De gemeenteraad moet openstaan voor vra-

gen en adviezen uit andere raden en van burgers. Die moeten daar ook toe uitgenodigd worden. 
● We gaan voor een volledige openbaarheid van bestuur. Geen afspraakjes achter de schermen.
● We zetten de begroting van de gemeente op een eenvoudige en overzichtelijke manier online, naar het 

voorbeeld van www.jegemeentetelt.be
● We komen onder de mensen, niet om ons gezicht te laten zien en de mensen te sussen, maar om naar 

hen te luisteren en hen aan te zetten tot actief burgerschap.
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VISIE

EEN. RECHT OP INFORMATIE, INSPRAAK EN PARTICIPATIE
In onze Grote Bevraging bij meer dan 500 Heistenaren gaan slechts 12 procent van de bevraagden akkoord 
met de stelling “Ik word als burger voldoende betrokken door de gemeente”.

Betrokkenheid begint met communicatie en informatie voor alle inwoners.
De gemeente heeft een website en publiceert beslissingen in huis-aan-huis-bladen en verspreid maande-
lijks haar Gemeentekrant. Als informatie blijkt dat niet genoeg. De informatie is vaak informatie achteraf, 
over beslissingen die reeds genomen zijn. Ook buurt- en informatievergaderingen worden vaak door de 
burgers zo ervaren: promopraat die hen voor voldongen feiten stellen.
Technologische middelen om iedereen te raadplegen en te betrekken, zijn vandaag eindeloos veel groter 
dan vroeger. Dat is een goede zaak, maar digitale middelen bereiken niet iedereen. Ontmoetingsplekken of 
-momenten dicht bij de mensen in hun woonbuurt, zijn andere mogelijkheden om kennis uit te wisselen en 
inspraak en participatie te organiseren, met de nadruk op het bereiken van mensen die vandaag al te veel 
op zichzelf zijn aangewezen en die vereenzaamd zijn.

Een gemeente op mensenmaat kan maar gerealiseerd worden door druk van onderuit. Als mensen zich in-
zetten, samenwerken en actie voeren. In hun buurt, op de werkvloer, in hun vereniging… Een sterk midden-
veld is belangrijk voor zo’n democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt, mensen versterkt 
en kennis samenbrengt. Een brede en diepe democratie kan niet zonder een goed ontwikkeld middenveld. 
Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot natuurverenigingen en wijkcomités: zij zijn 
een essentiële schakel in het democratische proces. Ze vormen de buik van de samenleving waar het debat 
georganiseerd wordt en mensen samenkomen.

TWEE. DE GEMEENTERAAD ALS EEN WAAR DEMOCRATISCH DEBAT-
ORGAAN.
We willen volledige openbaarheid van bestuur. Geen gefoefel en gesjoemel. Ook wat nu achter de scher-
men wordt besproken, moet in de openbaarheid. Want zoals in vele gemeenten is er ook in Heist-op-den-
Berg onder de inwoners, nogal wat wantrouwen over afspraken en relaties tussen gemeentebestuurders 
en de vastgoedsector. Ook dat moet volledig uitgeklaard.
De gemeenteraad hoort een democratisch orgaan te zijn. De beslissingsmacht ligt vandaag echter vooral bij 
het schepencollege en de burgemeester. De rol van de raadsleden is in de praktijk erg beperkt. 
De democratisch rol van de gemeenteraad moet opnieuw versterkt worden. 
Adviesraden (zoals de jeugdraad, cultuurraad, seniorenraad ...) moeten ernstig genomen worden en mee 
op beslissingen kunnen wegen. Nodig ze uit op de gemeenteraad waar ze hun voorstellen zelf kunnen 
verduidelijken. 
Wij pleiten ook voor een ‘vragenuurtje’ op de gemeenteraad waarbij burgers en actiecomités met vragen 
en voorstellen voor de dag kunnen komen.
Het bestuur moet de problemen van de mensen en hun buurten ter harte nemen. Wij willen dat mensen 
mee op zoek gaan naar oplossingen. Daarop moet het beleid afgestemd zijn. Daarvoor moeten de gemeen-
teraadsleden onder de mensen komen, om naar hen te luisteren en hen te betrekken. Niet om hen hun 
gezicht te laten zien.
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11 FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE

STANDPUNT
Een begroting maken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan, waar gaat het geld naartoe? Nie-
mand wil het geld door ramen en deuren gooien en niemand wil een torenhoge schuldenberg. De keuzes 
die het huidige gemeentebestuur maakt zijn niet onze keuzes. De gemeente gaat soepel om met geld voor 
grote projecten, terwijl de belastingen worden verhoogd en de dienstverlening wordt afgebouwd. Door 
meer gebruik te maken van publiek-private samenwerking wilt de gemeente extra schulden op korte ter-
mijn voorkomen, maar eigenlijk verarmt de gemeente daardoor naar de toekomst toe. Wij maken andere 
beleidskeuzes: we investeren meer in sociale uitgaven en stoppen de uitverkoop.

WAT WE WILLEN

EÉN. STRIKTER GELDBEHEER EN BELASTINGVERSCHUIVING NAAR 
GROTE VERMOGENS
● We dringen bij de federale overheid aan op een herziening van de berekening van de personenbelasting, 

zodat men meer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.
● We laten de grote bedrijven meer gemeentelijke belastingen betalen door de herinvoering van de belas-

ting op drijfkracht en de invoering van een belasting op bedrijfsvestigingen.
● We vermijden publiek-private samenwerking, waarbij de gemeente op lange termijn slechter af is. De 

gemeente houdt de sleutels zelf in handen.

TWEE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET 
GEMEENTEFONDS
● We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om de dotatie voor het Gemeentefonds met 15 procent op 

te trekken.

DRIE. FINANCIEEL TRANSPARANTE GEMEENTE
● We maken de gemeentelijke financiën overzichtelijk en begrijpbaar.
● We zetten de begroting van de gemeente op een eenvoudige en overzichtelijke manier online, naar het 

voorbeeld van www.jegemeentetelt.be
● We gaan na of Heist-op-den-Berg beleggingen heeft in fondsen die investeren in fossiele brandstoffen. 

Is dat het geval, dan trekken we het geld van de gemeente daaruit terug en investeren we het op een 
duurzame en ethische manier.

VIER. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
● De meerjarenplanning moet, ten gunste van de sociale noden van de gemeente, aangepast worden. 

Armoedebestrijding en betaalbare huisvesting moeten, naast sociale voorzieningen en ouderenzorg, 
prioritair worden in de beleidsdoelstellingen.

● Deze sociale noden vormen de leidraad voor het aanvragen en gebruik van fondsen van andere overhe-
den.

● We stoppen de uitverkoop van gemeentelijk patrimonium aan projectontwikkelaars en ondernemers.

ZWAARSTE LASTEN

DOE DE STERKSTE 
SCHOUDERS DE

DRAGEN
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VISIE
Het gemeentebestuur maakte het leven voor de gewone Heistenaren duurder. Met de vaste kost voor 
afvalophaling betaalt elke inwoner nu een a-sociale vlaktaks, bovenop de verhoogde gemeentelijke opcen-
tiemen. Ondertussen bleven de sterkste schouders en de grote bedrijven buiten schot. Een gemeente op 
mensenmaat is alleen mogelijk met een rechtvaardig financieel beleid. De sterkste schouders moeten de 
zwaarste lasten dragen.

EÉN. STRIKTER GELDBEHEER EN BELASTINGVERSCHUIVING NAAR 
GROTE VERMOGENS
De fiscus ontziet personen met grote vermogens. De belastingen op inkomsten uit vermogen (roerende 
voorheffing) worden niet vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen, zoals dat wel het geval is met de 
personenbelasting op de lonen en uitkeringen. In Heist-op-den-Berg bedraagt de aanvullende personen-
belasting 7,5% procent. Al wie zijn of haar inkomen voornamelijk uit fortuin verkrijgt, betaalt daar dus geen 
gemeentelijke belastingen op. Een herziening van de berekening van de personenbelastingen, zodat in de 
toekomst ook met inkomsten uit de grote fortuinen rekening wordt gehouden, dringt zich op. Zo kunnen de 
gemeenten hun inkomsten verhogen en dragen de allerrijksten daar ook in bij.
De PVDA meent ook dat de grote bedrijven meer moet bijdragen aan de gemeentebegroting. Bedrijven 
maken gebruik van de collectieve gemeentelijke infrastructuur, van transportinfrastructuur, van onderwijs, 
van dienstverlening en van sociale voorzieningen zoals tijdelijke werkloosheid. Zonder die collectieve voor-
zieningen kunnen zij hun activiteiten niet uitvoeren en hun winsten niet verzekeren. Het is dan ook logisch 
dat ze een bijdrage leveren aan de gemeentefinanciën die daarmee in overeenstemming is.

In heel wat gemeenten hebben ze daarvoor een belasting op drijfkracht. In Heist-op-den-Berg is deze belas-
ting in 2002 afgeschaft. We ijveren dan ook voor de herinvoering van een belasting op drijfkracht en voor 
de invoering van een belasting op bedrijfsvestigingen. Zo laten we de grote bedrijven meer gemeentelijke 
belastingen betalen. We werken daarbij niet met degressiviteit of een plafond, behalve voor bedrijven die 
met honderd procent groene energie werken. De concurrentie tussen de steden leidt tot een neerwaartse 
fiscale spiraal voor de grote bedrijven: ze betalen alsmaar minder belastingen. Om daar een eind aan te 
maken zouden de tarieven van deze belastingen het best federaal vastgelegd worden. 
De gemeente moet ook op lange termijn denken. Publiek-private samenwerkingen worden steeds meer 
aangewend om kosten op korte termijn te besparen. Op lange termijn zijn we door huurkosten echter 
slechter af. En wanneer de nieuwe projecten door een private speler worden uitgebaat worden vaak hogere 
prijzen aangerekend aan de inwoners. Een nieuw zwembad in private handen is dan ook een slechte zaak. 
Om de betaalbaarheid en kwaliteit te bewaren moet de gemeente de sleutels in eigen handen houden. 
Verenigingen en projecten hebben geregeld nood aan financiële steun. Hierbij kan de gemeente een be-
langrijke rol spelen. De gemeente moet dan ook op een consequente en evenwichtige manier hier gehoor 
aan geven. Dat enkele grote projecten veel financiële steun krijgen waar weinig tegenover staat, terwijl an-
dere verenigingen geen noodzakelijke hulp krijgen, is onrechtvaardig. De soepele concessieovereenkomst 
met voetbalclub KSK Heist is daar een voorbeeld van.

TWEE. MINSTENS 15 PROCENT EXTRA MIDDELEN VOOR HET 
GEMEENTEFONDS
Het gemeentebestuur gaat gebukt onder de maatregelen van de regeringspartijen. Op federaal en Vlaams 
niveau werden een aantal belastingverlagingen gestemd die een rechtstreekse negatieve invloed hebben 
op de gemeentebegroting. Zo moet Heist-op-den-Berg rekening houden met de verminderde belastingop-
brengsten door de federale taxshift en de Vlaamse vrijstellingen van onroerende voorheffing. 
Daarnaast is de verdeelsleutel voor het gemeentefonds zodanig verouderd dat Heist-op-den-Berg per in-
woner veel minder budget ter beschikking heeft dan andere vergelijkbare gemeenten. De verschillen lopen 
hoog op. We ijveren voor een eerlijke en actuele verdeelsleutel en we dringen er bij de Vlaamse overheid 
op aan de dotatie van het Gemeentefonds met 15% te verhogen.
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DRIE. FINANCIEEL TRANSPARANTE GEMEENTE

De gemeentelijke financiën en begroting zijn een kluwen waar de meeste mensen niet aan uit kunnen. 
Om duidelijk te maken waar het gemeentebestuur haar prioriteiten legt en waar het belastinggeld naartoe 
gaat, maken we de financiën begrijpbaar en overzichtelijk. We zetten de begroting van de gemeente op 
een eenvoudige en overzichtelijke manier online, naar het voorbeeld van www.jegemeentetelt.be. Dit on-
line-platform is een initiatief van De Wakkere Burger vzw en Treecompany vanuit de idee dat iedereen vlot 
toegang moet hebben tot informatie over het budget van zijn of haar gemeente. Het initiatief startte met 4 
pilootgemeenten. De gemeente Heist-op-den-Berg kan de volgende zijn.
We gaan na of de gemeente geld heeft in fondsen die investeren in fossiele brandstoffen, onethische prak-
tijken of wapens. Als dat het geval is, trekken we het geld daaruit terug en investeren we het op een duur-
zame en ethisch verantwoorde manier.

VIER. WE MAKEN ANDERE BELEIDSKEUZES
Net zoals bij een gezinsbudget, maakt het gemeentebestuur maatschappelijke keuzes bij haar begroting. 
Terwijl de belastingen stegen, werd de dienstverlening afgebouwd. Grote projecten kregen een voorkeurs-
behandeling, terwijl heel wat andere verenigingen en mensen in de kou bleven staan. Het gevoerde beleid 
is geen beleid op mensenmaat. De verdrievoudiging van de kansarmoedecijfers de laatst tien jaar is een 
schrijnend voorbeeld. Wij ijveren wel voor een gemeente op mensenmaat en daarvoor moeten we vooral 
investeren in mensen.
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DE WERELD
WERK SAMEN MET

heist-op-den-berg.pvda.be

GEMEENTE OP 

MENSENMAAT
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12 MONDIAAL HEIST

Heist-op-den-Berg is al lang geen geïsoleerde gemeente meer georganiseerd rond de kerktoren. De ge-
meente maakt deel uit van een geglobaliseerde wereld die grenzen openbreekt. Dat zie je dagelijks in onze 
economie. Dat zie je dagelijks aan de mensen. Over heel de wereld werken mensen samen. Echter niet op 
gelijke voet. De belangrijkste uitdaging voor de mensheid vandaag is de mondiale ongelijkheid ombuigen 
tot een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld voor iedereen.
Ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit dragen bij aan een open en solidaire samenle-
ving. De gemeente moet blijven inzetten op ontwikkelingssamenwerking, op een vredespolitiek en op de 
integratie van iedereen. Een beleid dat geen schrik heeft van diversiteit en dat racisme tegengaat. Met de 
PVDA willen we de concurrentie tussen mensen die het moeilijk hebben uitschakelen.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. HEIST-OP-DEN-BERG, SOLIDAIR MET DE WERELD

● We behouden de ontwikkelingssamenwerking van de gemeente met landen uit het zuiden en breiden 
die uit.

● We bouwen de solidariteitsopvoeding via de scholen, vanaf kleuter- en lager onderwijs, verder uit.
● We steunen organisaties die werken rond internationale solidariteit en die de Heistenaren sensibiliseren 

en organiseren rond Noord-Zuidthema’s.
● We bouwen Heist-op-den-Berg verder uit als FairTradeGemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en 

bewustmakingscampagnes. We staan erop dat het gemeentebestuur een ethisch financieel beleid voert 
met zorg voor duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

● We investeren jaarlijks minimum 0,7 procent van de gemeentebegroting in ontwikkelingssamenwerking, 
voor solidariteit tussen Noord en Zuid.

TWEE. HEIST VOOR DE VREDE
● We willen dat Heist-op-de-Berg werk maakt van een vredesopvoeding tegen de trend van mondiale 

oorlogen en militaire interventies in. 
● We willen dat Heist-op-den-Berg, als onderschrijver van het project Mayors for Peace, duidelijk stand-

punt inneemt voor een wereld vrij van nucleaire wapens en meer vredesinitiatieven steunt.

DRIE. EEN OPEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN MEETELT
● We zorgen ervoor dat elke nieuwkomer met voldoende ondersteuning geïntegreerd wordt.
● We zorgen ervoor dat in de gemeente genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie 

wordt georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben.
● We investeren in culturele ontmoetingsinitiatieven dicht bij de mensen, waarop oude en nieuwe Heis-

tenaren elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.
● We betrekken ook alle ‘bruggenbouwers’ in onze gemeente. Dat zijn die mensen die zich dagelijks inzet-

ten om het samenleven tussen de mensen van alle origine vooruit te helpen. Zij kennen de gevoelighe-
den in de gemeente en willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

● We tolereren geen racisme of discriminatie.
● We informeren eerlijk over de reden waarom mensen vluchten en emigreren. Het is belangrijk dat de 

Heistenaren weten en begrijpen waarom en waardoor mensen uit de wereld hier terecht komen. 

DE WERELD
WERK SAMEN MET
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VISIE
De rijkdom in de wereld is ongelijk verdeeld. Het is de hoofdoorzaak van de spanningen in de wereld. 
Spanningen die tot in de kleinste uithoek van de wereld voelbaar zijn. De belangrijkste uitdaging voor de 
mensheid vandaag is de mondiale ongelijkheid ombuigen tot een rechtvaardige, duurzame en vreedzame 
wereld voor iedereen.
De Verenigde Naties definieerden in 2015 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels: Sus-
tainable Development Goals) als doelstellingen voor het overheidsbeleid waar ook ter wereld. Het loont 
de moeite die op te sommen om duidelijk te maken waarover het gaat. Dat doen we onderaan deze tekst. 
De gemeente Heist-op-den-Berg onderschreef een engagementsverklaring rond deze doelstellingen. We 
willen dat de gemeente er werk van maakt.

ÉÉN. HEIST-OP-DEN-BERG, SOLIDAIR MET DE WERELD
In Heist-op-den-Berg zijn verschillende ngo’s, fairtrade- en derdewereldorganisaties actief die de stem vor-
men van de solidariteit en de band tussen Heist en de rest van de wereld. Zo zijn er bijvoorbeeld de campag-
nes van 11-11-11 en Broederlijk Delen, solidariteitsinitiatieven met Palestina en Cuba of Oxfam-Wereldwinkel. 
Er zijn ook allerlei spontane en individuele initiatieven. Jongeren die inleefreizen maken bijvoorbeeld en 
over hun ervaringen vertellen. Of Mensen die kleine hulpacties opzetten om in het Zuiden te helpen nadat 
ze op een reis de tekorten in een ontwikkelingsland hebben ervaren.
We vinden dat het gemeentebestuur deze solidariteit verder moet aanmoedigen.
We vinden dat de gemeente de mondiale solidariteitsopvoeding, die de Noord-Zuidconsulenten en het 
team ‘Heist in de wereld’ reeds naar het lager – en kleuteronderwijs uit bouwden, verder moet ondersteu-
nen en uitbreiden.

Heist-op-den-Berg is sinds 5 juni 2018 een FairTradeGemeente en dat is goed. De gemeente moet volop 
gaan voor een duurzaam aankoopbeleid en daarvoor in de aankoopdienst een beroep doen op experts. 
Bij de aankoop van bouwmaterialen, werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een 
duurzaamheidstoets worden afgenomen. We willen verdere stappen vooruit zetten in het fairtrade aan-
koopbeleid en fairtrade promoten. Aan dat aankoopbeleid kan de gemeente een campagne koppelen die 
mensen bewust maakt van de ongelijke handelsverhoudingen. Het Antwerpse district Borgerhout riep zich 
uit tot eerste Vlaamse ‘TTIP-vrije gemeente’. Hiermee stuurde ze een sterk signaal over de gevaren van dat 
internationaal handelsakkoord. Wij willen dit voorbeeld volgen in Heist-op-den-Berg.

Daarnaast willen we dat de gemeente een ethisch financieel beleid ontwikkelt. We willen niet dat de ge-
meente en de intercommunales waarvan ze deel uitmaakt geld beleggen in bedrijven die bijvoorbeeld 
chemische wapens produceren en mensenrechten schenden.
Wij vragen een financieel engagement van minimum 0,7 procent van de gemeentebegroting voor interna-
tionale solidariteit. Het is het cijfer dat de Verenigde Naties vraagt van de nationale overheden. Zo geeft 
de gemeente het signaal aan de federale overheid dat het deze internationale verbintenis werkelijk moet 
waarmaken en 0,7 procent van het nationaal inkomen zal besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

TWEE. HEIST VOOR DE VREDE
In de mondiale opvoedingscampagnes moet aandacht zijn voor het vredesthema. We maken de inwoners 
warm voor vredesthema’s. Dit niet alleen op basis van het oorlogsverleden van Europa in de vorige eeuw, 
maar ook tegen de huidige internationale oorlogspolitiek in. Die oorlogspolitiek zorgde de voorbije jaren 
voor meer onveiligheid, meer terreur en meer ontwortelde mensen. 
We willen dat de gemeente de stelling “geen geld voor oorlog, geld voor onderwijs en solidariteit” als 
leidraad neemt.
De gemeente kan zich daarbij ook inschakelen in de campagne van de vredesbeweging rond kernwapen-
vrije gemeenten. Heist-op-den-Berg onderschreef het initiatief Mayors for Peace dat werd opgezet door de 
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burgemeester van Hiroshima. Dit initiatief pleit voor een volledige afschaffing van nucleaire wapens. Heist 
is één van de 7500 steden uit meer dan 160 landen die hier aan deelneemt. Het is dan ook logisch dat onze 
gemeente “Neen!” zegt tegen kernwapens. Zo sturen we een sterk signaal naar onze federale overheid om 
het VN-Verdrag voor de afschaffing van kernwapens te ondertekenen. 122 landen in de wereld hebben dat 
al gedaan.

DRIE. EEN OPEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN MEETELT

In vergelijking met steden en centrumsteden wonen in Heist-op-den-Berg niet veel migranten en vluchtelin-
gen. Het totaal aantal mensen met een origine van buiten de Europese Unie (uit Oost-Europa bijvoorbeeld 
en uit de andere continenten) bedroeg in 2016 3,42% van de bevolking tegenover gemiddeld 7,44% in 
vergelijkbare gemeenten en 11,28% in het volledig Vlaamse Gewest. Het aantal inwoners van niet-Europese 
origine (uit Afrika, Azië of Amerika) bedroeg in 2016 0,8 procent van de bevolking: 353 mensen. 
Het maakt de uitdaging om deze nieuwkomers een volwaardige plek te geven in onze gemeente, hen te 
integreren en hen te aanvaarden als volwaardige burgers zeker niet onoverkomelijk, maar het moet wel 
gebeuren!

We zorgen daarom voor voldoende persoonlijke begeleiding van nieuwkomers en laten hen niet aan hun lot 
over. We hebben respect voor de eigenheid, de religie en de levensbeschouwing van nieuwkomers. Diver-
siteit is een realiteit die zich ook in Heist-op-den-Berg zal verderzetten. De PVDA komt op voor de rechten 
van alle mensen, los van hun huidskleur, hun herkomst of hun seksuele geaardheid…
We geven racisme geen kans. Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op. Racisme maakt het on-
mogelijk om samen de echte verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. We voorzien 
in antiracistische vorming in het solidariteitswerk.
Om niet in de val van het racisme te trappen, is het van groot belang dat er in de gemeente genoeg sociale 
voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt georganiseerd tussen mensen die het moeilijk heb-
ben.

Vluchtelingen uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten of Afrika zijn vandaag de schietschijf van racisti-
sche campagnes. Het is belangrijk dat de Heistenaren weten en begrijpen waarom en waardoor mensen uit 
de wereld hier terecht komen. Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen 
overleven. Door de globalisering, de economische crisis, de oorlogen en de klimaatverandering – waarvoor 
het Westen vaak mee de verantwoordelijkheid draagt - slagen mensen op de vlucht. Het is onze menselijke 
plicht hen op te vangen. Wij kiezen ervoor te blijven voorzien in menswaardige opvang van vluchtelingen. 
Wie de hel heeft moeten ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een leven op 
te bouwen.

TOEVOEGING: DE 17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
VAN DE VERENIGDE NATIES:
● Beëindig alle vormen van armoede
● Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid /-zekerheid en promoot duurzame landbouw
● Zorgdragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen
● Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen
● Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes
● Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik
● Toegang tot betaalbare, betrouwbare, moderne en duurzame energie voor iedereen
● Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor 

iedereen
● Veerkrachtige/robuuste infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en innovatie
● Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen de landen
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● De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende bevolking
● Zorgen voor duurzame consumptie-en productiepatronen
● Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden
● Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame 

ontwikkeling
● Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen
● Het opbouwen van een inclusieve samenleving voor duurzame ontwikkeling
● De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling 

revitaliseren
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