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Wandelen in Coronatijden
De afgelopen weken hebben heel wat
Vlamingen de voordelen van wandelen en fietsen herontdekt. Volgens de
berekening van Natuurpunt kuieren
sinds de tweede (semi) lockdown tot
30 % meer wandelaars doorheen
onze natuurgebieden.
Ook in Heers is wandelen en fietsen
weer hip. Zijn de ‘Greenspots en
Verborgen Moois wandelingen’ je
bekend? Een echte aanrader, zo’n
wandeling maakt je hoofd leeg en je
voelt je als herboren. Een greep uit
deze betoverende wandelingen:
• ‘Greenspot Mettekoven’ startpunt
tegenover Martenshof (Mettekovenstraat) , 4 wandellussen: 1,5
km, 3 km, 4 km en 7 km.
• ‘Greenspot Heks’ startpunt aan
herberg de Horne (Brugstraat) in
Vechmaal, 3 wandellussen: 6 km, 9
km en 12 km
• Aan het ‘Catarakske’ in Klein
Gelmen start een fijne wandeling
(ongeveer 6 km)
• Verborgen Moois ‘Hornebos’ startpunt aan Rode Dreef (Altenastraat)
Mechelen-Bovelingen, 2 wandellussen: 3 km en 8 km
• ‘Klaprozenroute’ startpunt aan
ingang Herkenrodehoeve (Opheersstraat) in Opheers, 3 wandellussen
5 km, 5,5 km en 8 km
• Verborgen Moois ‘Het Kasteelpark
van Heers’ wandelroute start in het
centrum van Heers ter hoogte van
de Sporthal.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx november.
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Hoop
Geen enkele gemeente bleef gespaard in deze crisis. . Bij de eerste golf leek het in
Heers allemaal nog mee te vallen, maar vandaag is het virus alom aanwezig en beheerst vele levens. De solidariteit onder de inwoners is groot, bewonderenswaardig.
We leerden dat familie, vrienden, buren echt belangrijk zijn en dat we elkaar nodig
hebben. We leerden weer genieten van kleine dingen : een wandeling, zelfgebakken
brood, knutselen met de kinderen, samen juichen voor de zorgverleners, …
Als politieke partij moeten we stappen
zetten en is het onze plicht om aan te
kaarten wat speelt. Meermaals staken
we de virtuele koppen bij elkaar om te
zien wat wij effectief konden doen. Naast
enkele kleinere acties vonden we het
opportuun om bij het gemeentebestuur
te pleiten voor gratis mondmaskers en
gratis desinfecterende handgel voor alle
inwoners. De mondmaskers kwamen er,
de alcoholgel niet.

We laten niemand achter
N-VA Heers heeft intussen haar project
“N-VA Heers Helpt” opgestart. We willen
een helpende hand zijn voor zij die het
moeilijk hebben. Verder in dit blad leest u
meer over dit initiatief.

N-VA-eminenties bezoeken gemeente
Met plezier mochten we heel wat
N-VA-eminenties verwelkomen in onze
gemeente. Minister Zuhal Demir en gedeputeerde Bert Lambrechts bezochten het
project van de Batheerse beemd. In juli
kwam minister Zuhal Demir, en nadien
ook onze gouverneur Jos Landmeters, de
vrijwilligers die werken op het domein
van het kasteel van Heers, een hart onder
de riem steken. Ook daarover leest u meer
in dit huis aan huisblad.

Werken aan een betere wereld
De Amerikaanse presidentsverkiezingen
zijn net achter de rug en wij dronken
alvast een glaasje bubbels op de overwin

ning van Joe Biden. Een lichtpuntje
in deze verzuurde wereld, niet? De
regeringsvorming in eigen land leek wel
een processie van Echternach. Wij zijn
alvast niet enthousiast over de regering
De Croo, waar de Vlaming niet voor
gestemd heeft.

Hopen op een vaccin
We blijven hoopvol voor 2021, dat we er
samen doorkomen en het aangekondigde
vaccin een feit wordt. Iedereen lijkt het
erover eens te zijn dat de coronacrisis
onze wereld blijvend verandert. Hoe het
er straks zal uitzien is koffiedik kijken.
Laat ons vooral bescheiden blijven, zorg
dragen voor elkaar en onze omgeving.
Wij wensen u een fijne kerst, een gezond
en gelukkig 2021
Jan Leus
Voorzitter
N-VA Heers
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N-VA Heers helpt
Met de strenge coronamaatregelen is ‘saamhorigheid’ essentieel.
N-VA Heers start met een vrijwilligersinitiatief en biedt hulp waar nodig.
Kun je niet naar de winkel? Heb je een dringende computervraag?
Wil je even met iemand praten? Wij staan klaar.
Wat kunnen we bijvoorbeeld voor je doen?
Geef ons een seintje op het nummer 0478/25 01 54.
Misschien kreeg jij wat extra vrije tijd en wil je graag een helpende hand zijn?
Geef je op via bovenstaand nummer

Gratis vrijwilligersverzekering
Elkaar helpen is mooi, maar zelfzorg is even belangrijk. Tijdens deze
Coronacrisis biedt de Vlaamse Overheid een gratis vrijwilligersverzekering
(ongevallenverzekering) aan al wie zich vrijwillig inzet om anderen te helpen.

?
• Boodschappen doen
• Naar de post gaan?
de
• Een babbeltje doen via
telefoon ?
• Maaltijd brengen ?
an ?
• Naar de apotheek ga

Meer informatie op www.vlaanderenvrijwilligt.be

Steun onze Lokale handelaars
Steek onze lokale handelaars én producenten een hart
onder de riem. N-VA Heers stimuleert de korte keten.
Het beste van eigen bodem koop je bij ons. Bij onze
lokale horeca kun je terecht voor uitgebreide afhaalmenu’s. Je kunt voorlopig niet op restaurant maar onze
Heerse horecazaken bereiden de heerlijkste gerechten,
genieten kan nog altijd. Bovendien kunnen zij onze
steun gebruiken.
Koop je tegenwoordig meer online? Laat je niet verleiden tot aankopen bij het Amerikaanse Amazon, het
Nederlandse bol.com of het Chinese Ali Baba. Surf
eens naar een Belgische webwinkel. Geef mee om de
toekomst van onze duizenden werknemers, koop Belgisch. Zo simpel is het !

?
Geen solidariteit voor de
zorgverleners bij VLDUMONT
De N-VA, CD&V en Hecht dienden een extra punt in
op de gemeenteraad van mei om solidair te zijn met
de zorgverleners. Ons voorstel was om gedurende
twee maanden alle zitpenningen af te staan aan een
goed doel in Heers. De drie oppositiepartijen gingen
akkoord, VLDumont verwierp het voorstel onder het
voorwendsel dat zij al genoeg deden voor de bevolking.
De bewering dat de burgemeester zijn uittredingsvergoeding (26.668 euro) wegschonk is misleidend.
Hij had geen recht op een dergelijke vergoeding en
wat je niet hebt kun je moeilijk weggeven, toch?

heers@n-va.be
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Redding Kasteel van Heers komt dichterbij
De woonst van Raes van Heers dateert uit de 13de eeuw en is er slecht aan toe. Al verschillende jaren zet een grote groep
vrijwilligers ‘De Heerlijk(heid) Heers’, zich actief in om het Kasteel te redden. Zij doen er alles aan om het Kasteelpark zijn
glorie terug te geven en er een gezellige ontmoetingsplaats van te maken.
N-VA Heers draagt dit vrijwilligersinitiatief van bij de start een warm hart toe. In dat kader bezocht minister Zuhal Demir het
kasteelpark. Zij kwam de “Buurten op den buiten”-laureaat feliciteren met het bijzondere doorzettingsvermogen, zelfs op momenten
dat het uitzichtloos leek. Intussen liet ook N-VA-minister Matthias Diependaele weten dat hij, met de steun van de Vlaamse overheid,
het kasteel wil verwerven én het een nieuwe toekomst wil geven. Wij zijn alvast heel enthousiast en hopen dat alle Heerse politici zich
achter dit initiatief scharen

Begroting is een bodemloze put
De voorstelling van de begroting leek een ‘Goednieuwsshow’, maar getuigt van weinig financieel inzicht.
Spijtig! Prestigeprojecten lanceren en beweren dat er
géén belastingverhogingen komen is een rad voor je
ogen draaien? Laat ons realistisch zijn. De uitstaande
schuld werd geherfinancierd over 20 jaar. De leninglast
stijgt met bijna 100 %. Het renoveren van de sporthal is
begroot op 850.000 euro, maar dat is slechts een fractie
van de werkelijke kost. Was het bijvoorbeeld niet
verstandiger geweest om alle opties grondig te
onderzoeken? Een duurzame nieuwbouw was op lange
termijn misschien wel een betere oplossing?
En wat met kinderarmoede, het ondersteunen van de
lokale economie, het uitbouwen van een toeristisch project zodat de gemeente Heers een daadwerkelijke plaats
krijgt op de Vlaamse kaart? Verdienen deze mensverbindende thema’s niet nét iets meer aandacht?
Wees gerust, wij blijven onze rol in de oppositie ter
harte nemen

N-VA ijvert voor heraanplanting
boompjes langs wegen
Een goed onderhouden gemeente is een aantrekkelijke gemeente. In het kader daarvan neemt
onze plaatselijke N-VA-afdeling al jaren deel aan
de zwerfvuilactie. Daarnaast leggen wij nog verschillende andere initiatieven op tafel, zoals het
goed onderhouden van grachten: essentieel voor
de afvoer van regenwater en het verminderen van
de kans op wateroverlast.
Iedereen kan zien dat er op verschillende invals-of
verbindingswegen dode of afgeknapte boompjes
staan. Niemand houdt van een troosteloze en niet
verzorgde indruk. Op de gemeenteraad van maart
2020 vroegen wij om die afgeknapte en afgestorven boompjes in de verschillende deelgemeenten
te vervangen. We toonden ons zelfs bereid om de
vervanging uit eigen zak te betalen. We zijn blij
met de goedkeuring van dit voorstel. Alle dode
boompjes in Vechmaal, Heks en Mettekoven worden vervangen. We kijken uit naar de aanplant.
www.n-va.be/heers
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

