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Jan Leus trekt 
N-VA-lijst

Het voltallige bestuur van N-VA 
Heers vroeg Jan Leus om ook in 
2018 de lijst te trekken en Jan zei 
volmondig ‘ja’. Hij is gemotiveerder 
dan ooit om mee te werken aan de 
toekomst van Heers. Samen met 
zijn bestuursleden werkte hij de 
afgelopen weken aan het kern-
programma van de partij. N-VA 
Heers zal zich focussen op vier 
ankerpunten.

De afgelopen twee jaar waren erg 
zwaar voor Jan. Jan werd zwaar 
ziek, maar zijn strijdlust hielp hem 
de rug rechten. Die strijdlust wil hij 
nu ook inzetten voor Heers

De komende maanden zal Jan de 
N-VA-kar trekken. Daarbij speel 
ook jij een belangrijke rol. N-VA 
Heers wil namelijk samen met de 
inwoners van Heers bouwen aan 
een plan, dat de toekomst van 
Heers moet uittekenen.

Vier hoekstenen voor een beter Heers
De verkiezingen laten nog een jaar op zich 
wachten, maar in Heers waant u zich vast 
al volop in verkiezingsland. Nooit eerder 
waren giften aan goede doelen zo hoog, 
nooit eerder kon u zoveel politici ontmoeten 
tijdens evenementen, nooit eerder stonden 
Facebookpagina’s bol met berichten en 
foto’s… Het lijkt alsof iedere politieke partij 
de goede bedoelingen uitschreeuwt en 
hoopt om uw liefde te winnen.

En u, beste burger? Hoe ziet u een 
positieve politieke evolutie? Wat moet er 
volgens u in Heers veranderen? Wat zijn 
uw prioriteiten? Natuurlijk ligt u wakker 
en wil u weten wat er met uw geld gebeurt. 
Uw stem gaat ongetwijfeld niet naar de 
mooiste, de slimste, de vrijgevigste, de 
gezelligste. U kiest waarschijnlijk voor 
die diegenen die Heers met een positief 
programma op de kaart zetten.

In ons verkiezingsblaadje van oktober 2012 
beloofden we u openheid, bescheidenheid 
en rechtvaardigheid. Omwille van die 
beloften, beslisten we vorige maand om uit 
de meerderheid te stappen. De beslissing 

viel zwaar, maar geld verdienen aan een 
beleid waar we onze waarden voortdurend 
moesten verloochenen, voelde als verraad.

We richten onze pijlen liever op een 
positieve toekomst. Er werd hard gewerkt 
binnen N-VA Heers. We beleefden 
plezier aan de positieve en constructieve 
samenwerking en hopen hierin een 
trendsetter te zijn, over politieke partijen 
heen. Met de juiste focus kan politiek heel 
mooi zijn. 

Ons programma bouwen we op rond vier 
hoekstenen. De eerste steen staat voor 
natuur, leefmilieu en afvalbeleid. Onze 
tweede hoeksteen gaat over producten 
uit eigen streek. De derde steen omvat 
armoedebestrijding en sociaal beleid.  
En tot slot is er als 
vierde steen het 
financiële beleid.

Een propere 
gemeente met een 
doordacht 
afvalbeleid

Extra aandacht voor 
kwetsbare burgers

Trots op producten 
van eigen bodem

Uw geld goed 
besteed

  Stefan Budo 
Afdelingsvoorzitter
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N-VA doet mee 
met Mooimakers

Een propere gemeente, daar bent u trots op. Schoon Heers 
is mooi Heers. Voor minder gaan we niet. N-VA claimde via 
mooimakers.be de Haspengouwlaan tussen Heers en Horpmaal, 
want meedoen stimuleert. Het gemeentebestuur raakte alvast 
geïnspireerd en ging over tot actie. Om het goede voorbeeld te 
geven, zullen we nog meer straten claimen.

Mooimakers is een initiatief voor scholen, verenigingen en 
groepen die gemotiveerd zijn en de daad bij het woord voegen, 
voor een schone buurt. Ambities? Ook u kunt een stukje straat 
claimen. Via www.mooimakers.be kunt u zien hoe het Heers 
vergaat. Misschien is uw lievelingsplekje nog vrij.

Nieuwe boompjes 
naast Sint-
Martinusstraat 

Een Groen Heers. Was dat niet één van onze toeristische 
troeven? Vinden jullie het ook zo erg dat vele boompjes naast de 
Martinuslaan gebroken of beschadigd zijn? Was het de hevige 
wind? Waren het vandalen of was het de bermmaaier die iets te 
drastisch te werk ging? Iedere jonge boom is onze zuurstof voor 
morgen. Daarom vroeg Jan Leus al meerdere keren aan zijn 
opvolger in het schepencollege om de boompjes te vervangen. 
Hij kreeg helaas geen positief antwoord.

N-VA wil camera’s 
tegen sluikstorten 

In Kortessem kon de politie drie sluikstorters identificeren 
dankzij een mobiele camera van de gemeente. Een goede zaak 
vindt N-VA. We stimuleren het gemeentebestuur van Heers om 
dit voorbeeld te volgen en enkele camera’s aan te kopen. De vele 
verdoken hoekjes en afgelegen straten in onze gemeente zijn een 
aantrekkelijke trekpleister voor sluikstortmisdadigers. Dat moet 
stoppen.

Nieuws uit de 
gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van oktober werd de aanbesteding 
voor werken van Aquafin naar voren geschoven. Het gaat om 
rioleringswerken om het afvalwater en regenwater gescheiden af 
te voeren. Niet onbelangrijk natuurlijk, maar dergelijke werken 
vragen een juiste budgettering.

Op de agenda stond het project van Horpmaal en dit voor een 
bedrag van bijna 840 000 euro. Jan Leus, tot in het begin van 
dit jaar schepen van Financiën, vroeg of de uitvoering van deze 
werken voorzien was in het budget. De schepen van Openbare 
Werken wist het niet. Ook de Schepen van Financiën kon geen 
sluitend antwoord geven.

Jan Leus maakte de leden van het college duidelijk dat deze 
bedragen niet voorzien waren in het budget. Gevolg: schorsing 
van de zitting zodat de leden van de meerderheid hun huiswerk 
alsnog konden maken. Een kwartier later werd de zitting hervat, 
maar nog steeds wist de meerderheid van niets.

Gemeenteraadslid Jan Leus wees de meerderheid erop dat 
er slechts 200 000 euro voorzien was en er eerst gezocht 
moest worden naar het resterende bedrag. De inwoners van 
Heers verdienen een schepencollege dat zorgzamer met het 
belastinggeld omspringt. 

Natuur en leefmilieu, 
afvalbeleid 

Financieel beleid

Natuur en leefmilieu, 
afvalbeleid 

Natuur en leefmilieu, 
afvalbeleid 
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Vijf vragen aan… Michaël Vansimsen en Yves Rega
1  Wat doe je met je vrije tijd?
Yves: “Het is niet omdat ik uit de OCMW-raad stapte dat dit 
een politieke vaarwel betekent. Die vrije tijd is dus relatief. 
Toegegeven, ik geniet van de extra tijd die ik heb voor mijn gezin 
en mijn familie.”

2  Je was de laatste tijd hot news in de krant?
Yves: “Tja, zo gaat dat nu eenmaal. Wie aan de weg timmert… 
Al kon ik niet bij elke publicatie een vreugdedans maken. Soms 
is het frustrerend dat je woorden in de mond gelegd worden... 
Ach, iedereen verdedigt zijn verhaal.”

3  Welke raad heb je aan Michaël gegeven?
Yves: “Ik heb hem aangeraden consequent zijn principes te 
volgen en te luisteren naar wat zijn hart hem influistert. Wie in 
de politiek zijn ziel verkoopt, komt zichzelf vroeg of laat tegen.”

4  Had je altijd al politieke ambities? En waarom koos 
je voor de N-VA?
Michaël: “Bompa nam mij vroeger altijd mee naar het 
gemeentehuis. Ik was toen al gefascineerd door wat daar 
allemaal gebeurde. De stap naar de gemeentepolitiek voelt voor 
mij heel natuurlijk aan. Dat mijn voorkeur naar N-VA gaat, is 
geen verrassing. Ik kan me het beste vinden in de ideologie en 
het programma van de N-VA.”

5  Welke problemen wil jij in Heers oplossen?
Michaël: “Ik wil er vooral geen veroorzaken (lacht). In elk geval 
mis ik in Heers een langetermijnvisie. Het lijkt wel of politici 
niet verder kunnen denken dan de volgende verkiezingen. 
Vandaag scoren is vaak belangrijker dan nadenken over 
een gedragen toekomstvisie. Ik lig wakker van zaken die 
telkens opnieuw opzij geschoven worden, zoals bijvoorbeeld 
de dringende verbetering van de Steenweg of het nieuwe 
containerpark. Concretisering en adequaat plannen, het lukt 
blijkbaar niet.”

Dirk Haesevoets in de kijker voor G-voetbal
Wie is Dirk?
  Getrouwd met Carinne
  Papa van Wesley en Wendy, 

pluspapa van Bjorn
  Bestuurslid N-VA Heers
  Trainer FCK G-voetbal Alken
  Supporter STVV

Wat is G-voetbal?
Dirk: “G-voetbal biedt voetbalkansen 
voor iedereen die, omwille van fysieke 
of mentale beperking, moeilijk terecht 
kan in het reguliere sportcircuit. Het 
was de grote droom van onze zoon 
Wesley om te voetballen. Dankzij 
het G-voetbal kan hij zijn droom nu 
waarmaken.”

Hoe is het om trainer te zijn bij 
het G-voetbal?
Dirk: “Natuurlijk moet je verstand 

van voetbal hebben, maar voor onze 
spelers is G-voetbal veel meer dan 
voetbal alleen. Het helpt hen integreren 
in onze samenleving. Bovendien 
krikt het hun eigenwaarde op. Het 
is écht bewonderenswaardig om die 
gasten bezig te zien. Op het vlak van 
samenhorigheid, teamspirit en fair play 
scoren ze heel hoog. Dat is prachtig om 
te zien.”

Wat zou je doen als je 
burgemeester was in Heers? 
Dirk: “Ik zou proberen om het 
centrum terug wat beter uit te bouwen. 
Nu moeten we voor veel naar de 
omliggende dorpen rijden. Dat is toch 
jammer. We hebben een Steenweg waar 
elke dag duizenden auto’s passeren, 
maar we gebruiken die Steenweg niet 
om werkgelegenheid te creëren.”

Sociaal beleid

  Michaël Vansimsen is een volbloed Rega. Als kleinzoon van 
de overleden Romain, zoon van Patricia en neef van Yves, 
was politiek als een groeihormoon voor hem.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter

2017-09_VVV.indd   1 17/10/2017   9:27:01


