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Beverse mobiliteit
beweegt dankzij
de N-VA

Beste inwoners,
Tijdens de Open Wervendag kon u er
niet naast kijken: pal in het centrum van
Beveren rijst er een nieuwe structuur
op tussen Ter Vesten, Martinuskerk en
Cortewalle. Het wordt een groot maar
functioneel gebouw, waarin de diensten
van politiezone Waasland-Noord en onze
eigen Beverse administratie gehuisvest zullen worden. Een duurzaam en
toekomstgericht project dat ervoor zal
zorgen dat de gemeente haar energieverbruik inperkt en een betere dienstverlening kan aanbieden. Uiteraard zullen
we de kostprijs van deze investering
goed beheren. Want de sterke financiële
evolutie van de voorbije jaren willen we u
natuurlijk blijven garanderen.
Investeren doen we natuurlijk niet enkel
in gebouwen, maar ook in infrastructuur,
zoals de schrijnwerkerij van het GTI, nieuwe en veiligere fietspaden, een toeristisch
fietsverhuurpunt in Fort Liefkenshoek
en betere sportzones en sportvelden.
Daarnaast blijven we investeren in de
verenigingen en zorginitiatieven voor
onze ouderen en jongeren. Maar ook een
gezonde, veilige en propere leefomgeving
blijft een stokpaardje.
Met vele warme dagen in het vooruitzicht
kunt u ons zeker tegenkomen op een van
de vele evenementen. Spreek ons gerust
aan en deel uw bekommernissen en
ideeën. We nemen er graag de tijd voor.

Vincent
Janssens
Voorzitter
N-VA Beveren

Boudewijn Vlegels, Johan
Smet, Jens De Wael,
Ben Weyts, Ingeborg De
Meulemeester, Dominique
Tielens, Peter De Clercq,
Filip Kegels en Koen
Daniëls.

De steden en gemeenten van het Waasland krijgen dagelijks veel verkeer
te slikken, met file, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsproblemen tot
gevolg. Jammer genoeg stond het Waasland in het verleden niet altijd
bovenaan de prioriteitenlijst als het over mobiliteit ging. Door constructief overleg tussen de lokale N-VA-afdelingen en het kabinet van Vlaams
minister van Mobiliteit Ben Weyts konden we de stilstand ontdooien.
Er staan heel wat dossiers in de steigers. Ook voor Beveren.
In tal van sleuteldossiers wordt er een
 K ilometerheffing op de N70
belangrijke vooruitgang geboekt.
Om doorgaand vrachtverkeer over de N70
Concreet werden volgende dossiers weer in te verminderen, werd er een kilometergang gezet:
heffing ingevoerd.
 Veilige fietsverbinding op de N450
Vanaf het viaduct over de E34, over Melsele
Dijk en het eerste deel van de Dijkstraat
wordt een veilige fietsverbinding voorzien.
Hierbij wordt een van de zwartste punten
voor fietsers aangepakt.
 Heraanleg N70 doortocht Melsele
In 2019 gaan de werken op de N70 tussen
de tramterminus en de Vesten van start.
Dit omvat een volledige heraanleg van de
weg, de fiets- en voetpaden en rioleringen.
 Fietsbrug over E34
Tussen de Zaveldam en de Keetberglaan
komt er een nieuwe fietsersbrug. Deze
veilige fietsverbinding over de E34 zal
aangehecht worden aan de al bestaande
spoorwegbrug.

Veilig thuis in een welvarend Beveren

 Weren van doorgaand vrachtverkeer
Door een tonnagebeperking op de N450
wordt doorgaand vrachtverkeer over
de N450 geweerd. Lokale ondernemers
worden hierbij niet getroffen, aangezien
enkel het doorgaand vrachtverkeer wordt
geviseerd en niet het lokale bestemmingsverkeer.

Daarnaast zijn er nog tal van kleinere
maatregelen getroffen. Zo wordt de strijd
voor een goede mobiliteit opgedreven. De
Vlaamse Regering heeft de verzuchtingen
van de lokale N-VA goed begrepen en
onderneemt actie. Belangrijke stappen
vooruit in dossiers die al te lang stilstonden.
Jens De Wael,
arrondissementeel voorzitter N-VA
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Veilig fietsen van en naar Prosperpolder
Binnenkort komt er een fietspad tussen Kieldrecht, Prosperpolder en Doel. Het fietspad, gescheiden
van de weg, wordt aangelegd op de oude trambedding langs de Nieuw Arenbergstraat en start dus op
het einde van de Dorpsstraat. Via de Oude Sluisstraat bereikt men dan Prosperpolder. Het fietspad
wordt verder doorgetrokken richting Saftingen.
Dankzij het nieuwe fietspad zult u eindelijk veilig van en naar het
noorden van onze gemeente kunnen fietsen. Dus niet alleen goed
nieuws voor wie in Prosperpolder woont, maar ook voor iedereen
die een fietstocht wil maken vanuit de poldergemeenten. Het fietspad
zal bovendien aansluiten op de mooie fietsroutes richting
Verdronken Land van Saeftinghe en fietsroutes binnen de haven
en het noorden van onze gemeente.

Recreatief netwerk

Dit fietspad wordt een belangrijke schakel in het recreatieve netwerk
dat we willen uitbouwen in de polder. Tegelijkertijd is het een
noodzakelijke stap in de visieontwikkeling rond Prosper Polder en
Ouden Doel.
Boudewijn Vlegels, schepen van Leefbaarheid Polderdorpen

Minister-president Bourgeois
bezoekt Hof ter Welle

Kind In Actie
KIA-cheque: geslaagd initiatief
Schepen van Sociale Zaken Ingeborg De Meulemeester
lanceerde een nieuw initiatief: de KIA-cheque (Kind In Actie).
Die moet ervoor zorgen dat meer Beverse kinderen deelnemen
aan activiteiten georganiseerd door de Sportdienst, de dienst
Cultuur, jeugdbewegingen en sportverenigingen. De cheque
geeft recht op 25 euro tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld of activiteiten van de vereniging.

Ingeborg De Meulemeester, Boudewijn Vlegels,
Geert Bourgeois, Filip Kegels en Johan Smet.
In maart bracht Vlaams minister van Onroerend
Erfgoed Geert Bourgeois een werkbezoek aan het
Erfgoedhuis Kasteel Hof ter Welle. Dat werd na jaren
leegstand en verkommering gerestaureerd en is nu het
nieuwe pronkstuk van het rijke Beverse patrimonium.
Schepen van Erfgoed Johan Smet: “Naast de publieke
belangstelling krijgen we ook positieve reacties vanuit het
professionele erfgoedveld. FARO, het Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed, en Herita, beide vertegenwoordigers van
de museum- en erfgoedsector, zijn zeer lovend over dit lokaal
Beverse project. Ook de inwoners van onze gemeente zijn vol
lof over deze renovatie.”
Het bezoek van minister Bourgeois was een grote
erkenning van ons toch wel ambitieus project.

beveren@n-va.be

Beverse gezinnen met kinderen tussen 2 en 18 jaar met een netto
belastbaar gezinsinkomen lager dan 33 000 euro hebben recht op
de KIA-cheque. Bovendien is de KIA-cheque een automatische
aanvulling op de vrijetijdspas, die goed is voor 200 euro. U kunt
de cheque aanvragen in het Sociaal Huis. Sinds de invoering op 1
maart 2018 hebben al meer dan 450 mensen dat gedaan.
Meer aanvragen voor sociale premies
“Naast het succes van de KIA-cheque stellen we vast dat de Beverse
inwoners steeds beter hun weg naar de sociale premies vinden”, zegt
schepen Ingeborg De Meulemeester. “Ook de drempel om het Sociaal
Huis binnen te stappen is minder groot geworden. Dat merk ik aan het
stijgende aantal aanvragen voor sociale premies. Hier kan ik alleen maar
blij om zijn, want wie recht heeft op ondersteuning, verdient die ook.” De
zorgpremie wordt automatisch verlengd. Wie hier recht op heeft, moet
zijn aanvraag dus niet jaarlijks hernieuwen. Doordat inwoners sneller de
weg vinden naar het Sociaal Huis, zien we een verdubbeling in het aantal
uitgekeerde zorgpremies. In 2014 hadden zo’n 190 inwoners recht op
de zorgpremie. In 2017 waren dat er 395. De zorgvraag stijgt, en daar
trachten we op in te spelen.
Meer info bij Ingeborg De Meulemeester via
ingeborg.demeulemeester@n-va.be of op www.sociaalhuis.be
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Zwerfvuil aanpakken
Niemand wil in een vuile straat wonen, niemand wandelt graag in een park vol zwerfvuil. Afval in de
openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis, maar kost de gemeenschap ook veel geld. Steden en
gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de openbare netheid op hun grondgebied.
Schepen Boudewijn Vlegels: “Ook wie door de haven rijdt,
kan niet naast de grote hoeveelheden zwerfvuil kijken. Spijtig
genoeg is het maandelijks opruimen, een bevoegdheid van de
Maatschappij Linkerscheldeoever, niet voldoende en blijft het
steeds opnieuw dweilen met de kraan open. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid op om het probleem van zwerfvuil aan
te pakken. Extra vuilnisbakken en toiletten in het havengebied en een bewaakte parking met motel voor de truckers
zouden op termijn een oplossing kunnen bieden.”

Jaarlijkse zwerfvuilactie

Met de jaarlijkse zwerfvuilactie wil de gemeente in samenwerking met Ibogem haar inwoners sensibiliseren rond de
problematiek van zwerfvuil en wordt ook de daad bij het
woord gevoegd met een grote schoonmaakoperatie in straten,
op pleinen en in parken in Beveren en de deelgemeenten.

Recordcijfer

Schepen van Milieu Dominique Tielens: “Veel mensen willen
zich inzetten voor een nette gemeente. Dat bewijzen de
recordcijfers van de afgelopen jaarlijkse zwerfvuilactie: de
teller staat op maar liefst 3 400 deelnemers in Beveren.
Daarmee is deze editie opnieuw een succes. Bovendien blijft
het aantal vrijwilligers dat zwerfvuil binnen onze gemeente
aanpakt maar groeien.”

Iedereen kan bijdragen aan propere gemeente

“Met deze actie willen we onder de aandacht brengen dat de
openbare ruimte van ons allemaal is. Iedereen kan een stukje
bijdragen tot een propere en dus mooie gemeente. Spijtig
genoeg moeten wij nog steeds hoog inzetten op sensibilisering

Roger Heirwegh en Dominique Tielens.

om inwoners duidelijk te maken dat afval achterlaten maatschappelijk onaanvaardbaar is. Ook wat sluikstort betreft
blijven sommigen hardleers, ondanks de inspanningen om de
gesluikstorte goederen systematisch te onderzoeken en zo de
overtreders te kunnen bestraffen.”
Dominique Tielens, schepen van Leefmilieu
Boudewijn Vlegels, schepen van Leefbaarheid Polderdorpen

Infovergadering rond erfrecht en zorgvolmacht
De N-VA-seniorenwerking heet voortaan ‘Vlaamse Senioren Inspraak Beveren’ en pakt uit met een eerste activiteit: een infovergadering rond erfrecht en zorgvolmacht. Vanaf 1 september treedt de hervorming van het erfrecht in werking. Wat verandert er? Welke
invloed heeft de hervorming op onze kinderen, kleinkinderen …?
Met een zorgvolmacht bepaal je wie er in jouw plaats kan beslissen,
mocht je daar zelf niet meer toe in staat zijn. Hoe werkt dat eigenlijk?
Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen?

De oprichters van ‘Vlaamse Senioren Inspraak Beveren’.

Advocaat en N-VA-gemeenteraadslid Jan Weyers zal beide onderwerpen toelichten en al uw vragen beantwoorden.
Gratis toegang. Iedereen welkom!
Dinsdag 22 mei om 14.30 uur. Erfgoedhuis Kasteel Hof ter Welle,
Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren, (parkeergelegenheid via
Lesseliersdreef)

Veilig thuis in een welvarend Beveren

Meer info via roger.heirwegh@n-va.be

www.n-va.be/beveren
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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