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Beste inwoners,
N-VA Beveren is trots op de verwezenlijkingen van de laatste maanden. Niet enkel in de federale en
Vlaamse regering wordt er duchtig
gewerkt. Ook binnen Beveren zijn
er prachtige zaken te melden, wat
we dan ook graag doen in dit huisaan-huisblad.
We hopen dat deze realisaties jullie
kunnen prikkelen en nodigen jullie
dan ook uit om mee na te denken
over het Beveren van morgen.
Je mag zeker contact met ons
opnemen om te vertellen waarover
je nadenkt. Maar ook wij zullen in
de komende weken en maanden
de hand naar jullie uitsteken. In een
heuse BuitenToer komen we met
veel plezier naar jullie toe. Want
besturen doen we in samenspraak
met onze inwoners.
We kijken er
met veel plezier
naar uit!
Vincent
Janssens
voorzitter
N-VA Beveren

Schepenen Dominique Tielens, Ingeborg De Meulemeester,
Filip Kegels en gemeenteraadslid Roger Heirwegh.

Beveren, een echte onderwijsgemeente
We willen blijvend investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze
jongeren. De laatste vijf jaar deden we enorme inspanningen. Zo zorgden
we voor:
 Moderne schoolinfrastructuur in een

kindvriendelijke omgeving
 K inderopvang waarbinnen er plaats is
voor elk kind
 Activiteiten voor alle kinderen tijdens de
vakantie via de vakantietoppers
 De vervanging van containerklassen door
duurzame gebouwen
 Een up-to-date educatiepakket in elke
school

Nieuwe schoolgebouwen

Meer weten over
N-VA Beveren?
www.n-va.be/beveren
N-VA beveren
@N-VA_Beveren

Onlangs nog mochten we het lintje doorknippen bij de opening van de nieuwe
gebouwen van de Lindenlaanschool. De
school bouwde met financiële steun van de
gemeente Beveren een nieuwe kleuterafdeling
en eerste leerjaar. Ook in deze school wordt
er kinderopvang voorzien en is er plaats voor
het project Brede School, waarbij de school
via de gemeente samenwerkt met sport- en
andere verenigingen.
Niet alleen de Lindenlaanschool kreeg een
gloednieuw gebouw. Ook de Zeppelin in

Haasdonk was aan de beurt, en heel binnenkort kan de nieuwe schrijnwerkerij in het
GTI geopend worden.

Kinderopvang

De gemeente Beveren heeft een uitgebreid
aanbod aan kinderopvanginitiatieven, zowel
buitenschools als tijdens de vakantie. De
gemeente werkt daarvoor samen met heel
wat externe partners, die door de gemeente
financieel ondersteund worden, maar zelf
instaan voor de praktische organisatie van de
opvang.

Huis van het Kind

En we hebben niet alleen aandacht voor onze
infrastructuur. Schepen Ingeborg De Meulemeester: “Wie op zoek is naar antwoorden
op opvoedingsvragen kan terecht in het Huis
van het Kind in het Sociaal Huis van Beveren. Samen met de gemeente doen we heel
wat inspanningen om een passend aanbod
van activiteiten voor gezinnen en ondersteuning voor kinderen te voorzien.”
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Van -10 miljoen naar +10 miljoen
Volgens de N-VA heeft elk bestuursniveau de plicht om zorgvuldig om te gaan met de financiën. Aan het
begin van deze bestuursperiode in 2013 zijn we gestart met een groot tekort op de gemeentebegroting. Een
ongewijzigd beleid was dan ook onhoudbaar. Wij wisten dat deze verandering moest werken en stuurden
het beleid dan ook grondig bij.
Na vijf jaar is Beveren weer kerngezond en behoort onze gemeente nog steeds bij de top van de meest belastingvriendelijke gemeenten. In het Waasland zijn we zelfs de absolute koploper.
Uit een studie van de krant De Tijd blijkt dat een modaal gezin met twee kinderen in Beveren veel minder belastingen betaalt in vergelijking met onze buurgemeenten. Zonder in te boeten op de dagelijkse werking en met de
verdere goedkeuringen van de nodige investeringen blijft N-VA Beveren ook voor uw
Boudewijn Vlegels, schepen
gemeente zorgen. De Verandering Werkt!

 .l.n.r. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls, schepenen Filip Kegels,
V
Ingeborg De Meulemeester, Johan Smet en Dominique Tielens.

De Sjorre gloednieuwe thuisbasis van KSA Vrasene
De afgelopen jaren zijn er enorme inspanningen gedaan om alle twintig jeugdverenigingen de kans te geven
om hun lokaal te verbouwen of een nieuw lokaal te bouwen. Schepen van Jeugd Filip Kegels: “Via het reglement voor jeugdwerkondersteuning is er de afgelopen jaren zeer hard gewerkt om alle gebouwen in orde te
krijgen.”
Op zaterdag 16 september was het de beurt aan KSA Vrasene om
haar gloednieuwe lokaal De Sjorre in gebruik te nemen. De KSA
verlaat daarmee haar oude lokaal achter de katholieke kring in
Vrasene. Dat verkeerde in zeer slechte staat.
“In 2014 namen we het dossier over het nieuwe lokaal voor de
KSA weer op, nadat het in 2012 was stilgevallen”, zegt Filip.
“Er was een locatie die al langer in beeld was, maar waar geen
akkoorden over waren. Samen met de sport- en jeugddienst zijn
we aan de onderhandelingstafel gaan zitten om deze locatie definitief vast te leggen. In 2015 kwam officieel de vraag van de KSA

Gespreksavond Jong N-VA Waasland

om een subsidiedossier op te starten en gingen we samen aan
het werk om een dossier in te dienen. Het schepencollege en de
gemeenteraad zetten het licht op groen voor een renteloze lening
van 230 654 euro en een toelage van hetzelfde bedrag. Daarna
volgde de eerste steenlegging in 2016 en nu een jaar later is het
gebouw al in gebruik.”
De toekomst van de jeugdbeweging ziet er mooi uit, zeker voor
KSA Vrasene met meer dan 150 leden. “Voor N-VA Beveren is
investeren in jeugd belangrijk, want investeren in jeugd, is investeren in de toekomst”, besluit Filip.
Jong N-VA nodigt alle geïnteresseerden uit voor een boeiende
gespreksavond.

Vrijdag 17 november
20 uur
 oen Daniëls
K
(Vlaams Parlementslid)

beveren@n-va.be

Peter Buysrogge
Kamerlid

T omas Roggeman
(voorzitter Jong N-VA)

Café Sleutelhof
Brugstraat 39 in Vrasene
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S chepenen Boudewijn Vlegels en Filip
Kegels namen een kijkje op de werf van
het nieuw administratief centrum.

Bouw van nieuw administratief centrum
mijlpaal voor dienstverlening
Na een jarenlange voorbereiding door onze gemeentelijke diensten is het eindelijk zover. De bouwwerken
aan het nieuwe administratieve centrum en nieuw politiegebouw zijn nu écht gestart. Onze N-VA schepenen
zijn tevreden dat de inwoners van Beveren in de toekomst met al hun vragen op één plaats terechtkunnen.
Schepen Filip Kegels: “In onze steeds verder groeiende gemeente staat dienstverlening centraal. Door de samensmelting van de
gemeentelijke- en OCMW-diensten is er in de huidige accommodatie te weinig plaats. Met het oprichten van dit gebouw
werken we verder aan de dienstverlening van de 21ste eeuw. De
keuze om dit gebouw in het centrum te bouwen is niet alleen
belangrijk voor de burgers, maar ook voor de ondernemers. Een
bedrijvige kern komt het economische weefsel ten goede.”
Schepen Boudewijn Vlegels: “Het politiegebouw zal verhuurd
worden aan de politiezone Waasland Noord. Zo komt een belangrijk deel van de investeringen terug in de gemeentekas. We
financieren het administratief centrum bovendien gedeeltelijk
door de verkoop van overbodige gemeentelijke gebouwen. Met
dit project zal ook het Gravenplein een duidelijkere invulling
krijgen. In een laatste fase zal ook een evenementenplein gerealiseerd worden.”

Schepen Dominique Tielens: “Nu voldoet de gemeentelijke
accommodatie niet meer aan de huidige normen. Met de bouw
van het nieuw administratief centrum zetten we fors in op duurzaamheid én het gebruik van de allernieuwste technieken. We
kiezen dan ook bewust voor een bijna-energieneutraal gebouw.”
Schepen Johan Smet: “De invulling van het Gravenplein zal ook
het cultuurcentrum Ter Vesten ten goede komen. De interactie tussen het cultuurcentrum, het evenementenplein en het
administratief centrum zal voor een enorme positieve dynamiek
zorgen.”
Schepen Ingeborg De Meulemeester: “Ik ben tevreden dat de
diensten gecentraliseerd worden: geen versnippering meer en
duidelijkheid voor onze bevolking. Nu weten onze inwoners
soms niet goed waar ze met hun vragen terechtkunnen. Ook
voor onze personeelsleden is de bouw goed nieuws: door plaatsgebrek en interne verbouwingen in het huidige gemeentehuis
moesten zij regelmatig verhuizen. Nu krijgen ze een vaste stek.”

Parel aan de Beverse kroon

Erfgoedhuis kasteel Hof Ter Welle
Na jaren van leegstand en verkommering werd in de huidige bestuursperiode de restauratie van kasteel
Hof Ter Welle aangevat. Die is nu succesvol afgerond. “Het kasteel is hiermee het nieuwe pronkstuk van het
Beverse erfgoed”, zegt schepen van Cultuur Johan Smet.
Tijdens het openingsweekend van 9 en 10
september ontvingen we maar liefst 3 180
enthousiaste bezoekers. Het vernieuwde
kasteel doet dienst als erfgoedhuis, waarin
de collecties van het heemkundig museum, het kunstpatrimonium (schilderijen,
tekeningen en etsen) en de erfgoedbibliotheek onderdak vinden. Hof ter Welle
staat open voor het brede publiek. Er

vinden culturele activiteiten plaats die
de bezoeker kennis laten maken met dit
prachtige kasteel en het rijke verleden
van het Land van Beveren. Naast de kapel
voor tentoonstellingen, lezingen en concerten zijn er ook vergaderruimten voor
de verenigingen beschikbaar. “Een nieuwe
toekomst voor kasteel Hof ter Welle is
geboren”, besluit Johan.

Schepen van Cultuur Johan Smet
bij het erfgoedhuis Hof Ter Welle.

www.n-va.be/beveren

“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

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.

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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