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Beste inwoner
Dit speciale jaar zit erop.
2020 zal ons nog lang
bijblijven. Wie in 2019 dit
scenario had voorspeld,
had men wellicht voor gek
verklaard. Toch wil ik niet
perse over een ‘annus
horibilis’ spreken.
We toonden onze moed,
ons doorzettingsvermogen
en vooral onze veerkracht;
Vlaamse veerkracht, die
ervoor zorgt dat we deze
gezondheidscrisis samen
het hoofd konden bieden.
Wij blijven ondertussen
ook verder werken aan
onze mooie gemeente. In
dit blaadje kan u enkele
mooie initiatieven lezen.
Vergroening van onze
winkelstraten, meer kunst
op openbare plaatsen, een
bezinningsplekje in onze
deelgemeenten,...
U ontdekt er meer over in
de artikels in dit blaadje.

Sterke verhoging veiligheid en leefbaarheid voor Kallo

We kijken hoopvol uit naar
2021. Ik wens u alvast een
mooi nieuw jaar toe!

Kallo wordt binnenkort een zone 30 die zal
gehandhaafd worden via camera’s. Daardoor
zal er niet alleen trager gereden worden maar
het zal ook langer duren om van en naar de
haven te rijden door Kallo. Via de ring rond
Kallo zal het een pak sneller gaan waardoor
men voor dit traject zal kiezen. Inwoners van
Kallo en wie in het dorp bijvoorbeeld een
boodschap wil doen, zullen geen last hebben
van de trajectcontrole. Kallo krijgt hierbij een
primeur: de eerste permanente trajectcontrole
in Beveren.

Jens De Wael,
fractievoorzitter

Uw bestuur komt zijn beloften na. We zijn zeer tevreden en trots dat twee belangrijke dossiers
gerealiseerd zijn voor Kallo: een veilig nieuw fietspad richting Beveren/Melsele en de
trajectcontroles door camera’s.
Het doorgaand verkeer en in het bijzonder de
ochtendshift richting haven en de avondshift
richting E34 zorgen al lange tijd voor terechte
ergernis bij vele bewoners van Kallo.

Eerste permanente trajectcontrole

Fietsen tussen Kallo en Beveren wordt dan
weer een pak veiliger door de aanleg van het
nieuwe fietspad. Vooral voor scholieren en

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 december.

mensen die werken in de haven is dit een ferme
verbetering. Een tweetal jaren geleden voorzag
minister Ben Weyts de nodige investeringen
voor de realisatie van de heraanleg van de
Dijkstraat met gescheiden fietspaden.
Ondertussen zijn ook de plannen zo goed als
klaar voor een nieuwe verbinding over de E34.
Ter hoogte van de spoorwegbrug (een deel van
het fietspad wordt gemonteerd aan de brug)
komt een verbinding van Kallo met de Park &
Ride in Melsele.
Voeg daarbij de brede en veilige fietspaden
binnen de haven en we kunnen stellen dat
Kallo uitstekend ontsloten is voor fietsers.
Boudewijn Vlegels, schepen
Dominique Tielens, gemeenteraadslid en
toekomstig inwoner van Kallo
Stefanie Van Remortel, bestuurslid en
woonachtig in Kallo

2

Onderzoek naar vergroening van onze markt en winkelstraten
Onze winkeliers en onze inwoners zijn vragende partij om ons centrum te vergroenen. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe
aanplanting die is gerealiseerd op de hoek van de Kasteeldreef en de Kloosterstraat.
Schepen van Groenvoorziening Filip Kegels is met zijn groendienst een plan aan het opmaken en enkele pistes aan het onderzoeken
hoe deze transformatie verder moet uitgevoerd worden. Nog dit jaar zal er een plan aan het college voorgelegd worden wat de
mogelijkheden zijn. Deze ingrepen mogen natuurlijk geen invloed hebben op onze wekelijkse markt en alle andere evenementen
die op onze markt plaatsvinden.
“Met de vergroening van onze markt en centrumstraten willen we onze gemeente nog aangenamer
maken” stelt Filip kegels. “Beveren is al jaren één van dé bloemen- en groengemeenten van Vlaanderen.
Met dit plan willen we dit verder ontplooien en het aangenamer maken om in ons mooie centrum te
vertoeven. Bloemen en planten maken gelukkig en dat is wat we nodig hebben voor een bloeiend
centrum. We willen dan ook de komende jaren verder bouwen aan een groenere gemeente Beveren!”

Filip Kegels, schepen van Groenvoorziening: “We willen Beveren
verder uitbouwen als Vlaamse bloemen- en groengemeente.”

Troostplaatsen in
Beveren

“Als gastvrije gemeente is het voor ons
heel belangrijk dat iedereen zich goed kan
voelen.”

Enkele maanden geleden werden de
eerste troostplaatsen geopend in
Vlaanderen. Deze plaatsen zijn er
om rust en bezinning te zoeken en te
vinden. Deze plekken plaatsen worden
ingericht op de mooiste natuurplaatsen
van onze gemeente.

De volgende weken en maanden zullen
ook de andere troostplekken geopend
Beveren had niet alleen de primeur, maar
worden. “Toen de organisatie van FERM
opende er bovendien vier op hetzelfde
aan mijn deur klopte om dit project te
moment. Ook Melsele, Haasdonk en
Verrebroek hebben nu hun troostplek. Alle ondersteunen, zijn we direct op de kar
gesprongen”, legt schepen Filip Kegels uit.
andere deelgemeenten zullen nu volgen.

“Het project planttroost van FERM had
het idee om troostplaatsen in onze
gemeente te installeren”, zegt Filip. “Op
die manier kan iedereen die dat wil in
alle rust komen bezinnen, of gewoon
even tot rust komen. Wij zijn dan ook
zeer verheugd dat we binnenkort in elke
deelgemeente een troostplaats hebben. We
laten daarmee ook zien dat de gemeente
dicht bij haar inwoners wil staan en hen wil
ondersteunen op alle vlakken.”

Omdat kunst ook héél vrolijk kan zijn!
Breng deze stevige madammen een bezoekje op Hof ter Saksen en er verschijnt zeker een glimlach op jouw gezicht! Onze
gemeente kocht dit kunstwerk aan ten voordele van het goede doel. De locatie is openbaar en kan dus vrij door iedereen worden
bezocht.
Deze vrolijke madammen zijn symbool van vruchtbaarheid en scheppingskracht.
We zochten bij deze Madammen niet naar de vormperfectie... maar de kunstenares wil vooral
illustreren dat de essentie van schoonheid in de ziel schuilt.

Inge Brocken, Schepen van
Toerisme en Kunstbeleid
beveren@n-va.be

Vrolijke madammen... Stevige madammen... !
Iedereen heeft wel een naam voor ons, want onze zorgeloze uitstraling brengt iedereen in vervoering.
Onze ronde borsten en volle heupen weerhouden ons niet te zonnen in een kleurrijk strandkleedje of bikini.
Met een fleurige hoed of badmuts erbij schitteren we in een harmonieus geheel.
Door onze zonnebril zien we in de weerspiegeling van’ t water, niet een gefantaseerde werkelijkheid...
Maar een werkelijkheid zoals we echt zijn.
Vergelijken doen we niet.
We zijn uniek...we genieten met volle teugen.
Vrouwen in hart en nieren.
Meer kunst op openbare plaatsen dat ondersteunen we graag!
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Tijdelijke vervanging gemeenteraadslid
Vanaf september zal gemeenteraadslid Lientje De Schepper tijdens haar zwangerschap voor een bepaalde periode vervangen
worden door eerste opvolger Debbie Vlaeminck uit Haasdonk.
Lientje, werkend in de zorgsector, werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 verkozen en staat vooral gekend voor haar inzet in de zachte en
sociale sector.
Als raadslid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kent Debbie
Vlaeminck het reilen en zeilen ondertussen in een belangrijk onderdeel van
onze gemeente. Ze kijkt er dan ook naar uit om haar collega zo goed
mogelijk te vervangen. Hieronder kom je alvast meer te weten over Debbie.
We wensen Lientje alvast een fijne zwangerschap en een gezonde baby toe!

Debbie Vlaeminck vervangt Lientje De Schepper tijdens haar zwangerschap.

Debbie Vlaeminck

lid
Raads
in de
kijker

1. Waarom woon je graag in Beveren ?
Ik woon hier zeer graag omdat zowel Beveren als de deelgemeenten veel te bieden hebben op alle vlakken, er is
voor ieder wat wils. We zijn een zeer diverse gemeente. In deze diversiteit schuilt enorm veel schoonheid.
2. Welke thema’s volg je op?
Twee jaar geleden stond ik voor het eerst op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen voor de N-VA. Sindsdien
ben ik actief als bestuurslid, raadslid voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en nu als vervangend
gemeenteraadslid.
Vanuit mijn functie als raadslid bij het Bijzonder Comité liggen sociale thema’s mij nauw aan het hart. Ook
veiligheid, specifiek naar kinderen en ouderen, krijgt mijn prioriteit, want iedereen heeft recht op een veilige
woonomgeving! Daarnaast heb ik een hart voor de lokale zelfstandigen, die het in deze
Coronatijd alles behalve gemakkelijk hebben.
3. Wat wil je bijdragen in het beleid?
Ik streef mee naar een beleid waar armoedebestrijding, kwalitatieve zorg en sociale
inleving voor elke inwoner op nummer 1 staat. Daarbij komt natuurlijk ook het
opsporen naar misbruik van dit zorgsysteem én het bestraffen van deze feiten op een
zeer belangrijke plaats.
Voordat ik negen jaar geleden mijn carrièreswitch maakte, was ik zelf gedurende
12 jaar ‘een kleine zelfstandige’ in het centrum van Beveren. De maatregelen die
Beveren nu neemt om ze te steunen juich ik alvast toe. We kunnen allen zelf
ook iets doen. Ik vraag aan al onze inwoners om hen nu zoveel mogelijk te
steunen.
Samen met u hoop ik verder te kunnen werken aan onze mooie gemeente.

www.n-va.be/beveren
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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

