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Op naar 2017!
Op het einde van een jaar nemen we graag de  
gelegenheid om even terug te blikken. Want  
Beveren investeert. Zo investeren we in het welzijn 
en het comfortabele leven van alle burgers.  
Zo worden selectief straten verbeterd en wijken 
duurzaam ontwikkeld.

Cultuurinvesteringen ten volle benut en groene ruimte  
gekoesterd. Er wordt sterk geïnvesteerd in kwalitatieve  
leefomgevingen voor onze oudere medeburgers én scholieren. 
Kortom voor iedereen doen we het nodige om met positieve 
blik vooruit te kunnen gaan.

Ondertussen stellen we vast dat onze gemeente meer en meer 
onder druk staat op vlak van mobiliteit. Initiatieven om de 
Antwerpse knoop te ontwarren duren wel erg lang en dat 
voelen we in onze gemeente en bij uitbreiding in gans het 
Waasland. Lokale uitvalswegen moeten verder verbeterd 
worden en havenverkeer hoort niet thuis op de dorpswegen. 
Veilige en vlotte wegen voor autoverkeer maar zeker ook voor 
fietsers, voetgangers en onze sportievelingen blijven voor ons 
een prioriteit.

Dus wil ik graag vooruitblikken naar de kansen die ons te 
wachten liggen in 2017. Daarom nodig ik jullie graag uit op 
onze nieuwjaarsreceptie om meer over onze plannen te weten 
te komen. Lokale ideeën, maar ook grotere positieve  
verhalen die één van onze federale ministers graag voor  
ons komt toelichten. Iedereen welkom! Verder wens ik jullie 
van harte toe dat we samen de tijd kunnen nemen om even  
tot rust te komen en elkaar het beste te wensen!

Fietsvriendelijke oplossing 
voor Melsele Dijk 
Het eerste weekend van september vroeg een grote 
groep inwoners aandacht voor één van de zwartste 
punten in onze gemeente. De onveiligheid voor  
fietsers op de N450 en meer bepaald op de Melsele 
Dijk in Melsele is een ernstig probleem.

De N-VA deelt de bekommernis van de actievoerders. Zo voeren 
we voor een aantal zeer belangrijke Wase mobiliteitsdossiers 
al een hele tijd gesprekken met de Vlaamse regering en meer 
bepaald met het kabinet van mobiliteitsminister Ben Weyts. 
Dossiers die al jaren stilstonden hebben we in goed overleg kun-
nen deblokkeren. 

De verbetering van de veiligheid voor de fietsers in de Dijkstraat 
en Melsele Dijk is één van deze dossiers. De ontwikkeling van 
een fietsproject is sinds december 2015 ingeschreven in de meer-
jarenplanning van de Vlaamse regering. 

Wij zijn dan ook tevreden dat het niet langer slechts een  
belofte is, maar dat er nu ook een concrete stap is gezet.  
Wij volgen nauwgezet de ontwikkeling van de verschillende  
dossiers en zeker ook dit belangrijk project. Wij willen ervoor 
ijveren dat waar het vroeger enkel bij beloftes bleef er nu ook 
daden worden gesteld.

Jens De Wael
Arrondissementeel Voorzitter N-VA Waas
Charlotte Van Strydonck 
Franctievoorzitter N-VA Beveren

“In 2017 blijft de N-VA 
zich inzetten voor  
veilige en vlotte wegen 
voor autoverkeer,  
fietsers, voetgangers en 
onze sportievelingen.”
Afdelingsvoorzitter Vincent Janssens

Samen klinken op het nieuwe jaar!

ZONDAG 22 januari 2017
14.30 - 17.30 uurScala-  Beveren

Gastpreker:  
minister van Financiën  
Johan Van Overtveldt
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OC Ermenrike breidt uit
Door een nijpend gebrek aan vergadercapaciteit voor de lokale culturele 
verenigingen, start vandaag de planning van een wezenlijke uitbreiding 
van ontmoetingscentrum Ermenrike in Kieldrecht. 

Meer dan 30 000 mensen bezoeken jaarlijks 
het ontmoetingscentrum om deel  
te nemen aan één 
of andere cul-
turele activiteit. 
Dit maakt van 
OC Ermenrike 
het meest actieve 
centrum van 
alle deelinfra-
structuren in de 
deelgemeenten.  
Naast een 
oppervlaktever-
groting van de 
foyer, denken we 
aan een poly-
valente ruimte 
die met mobiele 
tussenschotten 
deelbaar zou 
zijn in kleinere 
vergaderruimtes. 
De cultuurraad en 

de culturele verenigingen zullen bevraagd 
worden naar hun wensen. Daarmee zal, 

in de mate van 
de budgettaire 
mogelijkheden, 
rekening  
gehouden  
worden. 

De uitbreiding 
wordt niet 
zomaar een 
aanbouw, maar 
een geïntegreerd 
project dat een 
meerwaarde zal 
zijn voor het 
verenigingsleven 
in Kieldrecht.  
De N-VA hoopt 
dat alles zal 
gerealiseerd zijn 
tegen de zomer 
van 2018.

Prosperpolder: eigenheid  
bewaren en versterken
De Prosperpolder is een beschermd dorpslandschap, de ganse 
site straalt rust en stilte uit en telt een honderdtal inwoners 
met een gezellig café onder de kerktoren. Het gehucht is ont-
staan door landbouw en dat blijft cruciaal, maar de uitbreiding 
van de haven en vooral de realisatie van natuurdoelstellingen 
zijn de landbouwbedrijven aan het verdringen. Vruchtbare 
landbouwgrond rond het dorp wordt omgevormd naar na-
tuurgebieden. Je kan voor of tegen deze evolutie zijn, maar feit 
is dat de toekomst er anders zal uitzien, niet alleen voor de 
omgeving maar ook voor het dorp. 

Daarom is er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opge-
start om Prosper voor de toekomst te versterken en te verfraaien. 
Politieke ervaring leert ons dat we dit nu moeten doen, nu er 
aandacht is van verschillende overheden. We moeten voorzich-
tig omgaan met het gehucht, maar tegelijkertijd moeten we de 
aangeboden kans grijpen om de identiteit en de waarde van de 
woonomgeving te verbeteren en te bestendigen. Naast individu-
ele contacten met bewoners en landbouwers organiseerden we 
ondertussen enkele druk bijgewoonde inspraakmomenten. Luis-
teren naar de betrokkenen blijft de werkwijze om tot een mooi en 
gedragen toekomstproject te komen. Andere voorwaarde is een 
oplossing voor de planbaten (ondertussen bijna volledig opgelost) 
en vooral een aanvaardbare regeling voor de landbouwbedrijven 
in Prosper. 

Het gedroomde Prosper voor de ene, is daarom niet het  
gedroomde Prosper voor iemand anders. Toch groeit er een 
draagvlak rond volgende punten: rustige omgeving bewaren, 
alleen zachte recreatie, opwaardering van het openbaar domein, 
aandacht voor het beschermde gebouwen, verbetering voorzie-
ningen (internet, belbus..), beschermen van de open ruimtes, 
alleen beperkte verblijfsaccommodatie, nood aan goede bereik-
baarheid met o.a. veilige fietsverbinding met Kieldrecht. Indien 
er bijkomende (vakantie)woningen komen bij voorkeur op  
plaatsen waar nu al (landbouw)gebouwen staan. Alles ligt op tafel 
om er samen met de bewoners iets mooi van te maken! 

Boudewijn Vlegels
Voorzitter werkgroep Prosperpolder

N-VA Beveren zet in op dierenwelzijn
Dominique Tielens is niet alleen schepen voor Toerisme, Leefmilieu en ICT maar is ook bevoegd voor 
Dierenwelzijn in de gemeente Beveren. “Uiteraard is dit geen verrassing: ik heb zelf twee honden en nog 
een aantal andere dieren. Het is dan ook evident dat ik mij wil inzetten voor dierenwelzijn, omdat niet 
alleen gezelschapsdieren maar ook alle dieren die in het wild leven recht hebben op bescherming en een 
dierwaardig bestaan.”

We zetten in op heel uitlopende acties: 
  Het beperken van de zwerfkattenpopulatie en de ellendige leefomstandighe-

den waarin ze leven door systematisch te steriliseren in samenwerking met 
diverse Beverse dierenartsen en ze niet zomaar naar een asiel te brengen. 

  Het aanleggen van een hondenloopweide waar de honden ongestoord en 
veilig kunnen ravotten en spelen

  Inzetten op sensibilisering en educatie door gerichte info op onze gemeen-
telijke website: waar kan je op letten wanneer je van plan bent een huisdier 
aan te schaffen, info over registratie en identificatie http://www.beveren.be/
inwoners/wonen/dierenwelzijn

  Een infofolder over dierenwelzijn komt eraan 
  Bij het vermoeden van gif dat gelegd wordt om huisdieren te schaden: mel-

ding via website van de politie 
 
Omdat ik een hart voor dieren heb, neem ik met heel veel enthousiasme de  
uitdaging aan om deze acties uit te voeren!

  Schepen van Dierenwelzijn, Dominique Tielens, 
onderneemt verschillende acties om alle dieren  
een dierwaardig bestaan te geven.

Eerste levensloopbos 
aangeplant 
Op 26 november is er in het Doornpark het eerste 
levensloopbos aangeplant. Mensen die een boom 
of struik hadden aangekocht konden die dan 
komen aanplanten. Er was een grote opkomst. 
“Het initiatief voor deze actie kwam vanuit onze 
gemeentelijke groendienst”, zegt schepen voor 
Groenvoorziening Filip Kegels. Onze dienst zou 
bomen en struiken te koop aanbieden en dan 
de opbrengst schenken aan Levensloop. Op zeer 
korte tijd waren al onze bomen uitverkocht, en 
was de verkoop dus een succes. In zijn toespraak 
benadrukte Filip om elke editie van levensloop 
die nog volgt, telkens een bos aan te planten. Deze 
bossen met hun herdenkingsbomen geven ook een 
signaal. Vergroening van onze gemeente zal de 
algemene leefkwaliteit alleen maar verhogen. Na 
de plantactie werd dan de cheque overhandigd aan 
de medewerkers van het levensloopcomité. 

Zet je schouders 
onder 
Jong N-VA Beveren vindt het  
belangrijk dat ook de jeugd een stem 
heeft. Heb jij nieuwe en verfrissende 
ideeën? Ben je al lid of heb je politieke 
interesse? Ben jij gemotiveerd om actief 
mee te werken aan een positief verhaal 
voor iedereen in onze gemeente?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 
Op vrijdag 27 januari in Café de Plato 
om 20 uur kiezen wij een nieuw  
jongerenbestuur. Kom dus zeker langs!

Davy Van Steerteghem
Voorzitter Jong N-VA Beveren

N-VA Beveren schenkt  
1 000 euro aan Levensloop Beveren

Eind oktober 2016 vond de  
Levensloop van Beveren plaats. 
Een groot succes met zo’n 182 
vechters, 8567 deelnemers en 
101 ploegen. 
Allen samen hebben we ingezameld 
voor de strijd tegen kanker. Naast de 
vele verenigingen en scholen, leverde 
ook N-VA Beveren een bijdrage. Onze 
N-VA mandatarissen en bestuursle-
den waren via verschillende vereni-
gingen aanwezig om hun steentje bij 
te dragen. Ingeborg De Meulemeester 
zette haar beste beentje voor tijdens 
het wandelen. Later vond je haar terug 
in het kinderspeeldorp om kinderen 
te grimeren.

Het doel van Levensloop is om geld in 
te zamelen ten voordele van de strijd 
tegen kanker. Het verzamelde geld 
gaat integraal naar de Stichting tegen 
Kanker om onderzoek te steunen, een 
gezonde levensstijl en preventiebood-
schappen te promoten, hulp te bieden 
aan patiënten en nog veel meer. Een 
mooi initiatief dat N-VA Beveren 
graag mee ondersteunt.

N-VA Beveren is dan ook trots op 
alle deelnemers. Gedurende 24 uur 
slaagden zij erin om een loop- of wan-
delevenement te organiseren op de 
atletiekpiste, maar ook naast de piste 
werd voor sfeer gezorgd met muziek, 
kraampjes en een groot kinderdorp. 
Op naar volgend jaar!

 Schepen van Cultuur Johan Smet en  
gemeenteraadslid Jan Van De Perre
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


