
BEVEREN
  beveren@n-va.be I  www.n-va.be/beveren I jaargang 2017 I nr. 4 I december

V.U.: VINCENT JANSSENS, SOLDATENDREEF 19, 9120 BEVEREN
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Beste inwoners
In dit blad informeren wij u over de aanleg van noodzakelijke fietsinfrastructuur en enkele toeristi-
sche vernieuwingsprojecten. Want om Beveren te ontsluiten voor de eigen inwoners, de pendelaars in 
het havengebied en de talrijke bezoekers zal de fiets een prominent vervoermiddel (moeten) worden. 
2018 wordt voor ons een echt scharnierjaar. Op de eerste plaats dienen de grote sleuteldossiers N450 en 
N70 nu van start te gaan om veilige fietsontsluitingen te voorzien in het kerngebied Beveren-Melsele. 

Maar ook zal het nieuwe gemeentebestuur in de periode 
2019-2024 een noodzakelijke volgende stap moeten zetten 
richting de ontsluiting van alle mobiliteitsvormen. Zo moe-
ten we de eindjes van een omvattend fietsnetwerk, frequente 
treinverbindingen, vlotte buslijnen en betrouwbare verkeers-
aders aan elkaar knopen. 

Als partij zetten we daar versterkt op in. We willen nu al 
nieuwe dossiers in de steigers zetten en ijveren voor een 
warm en veilig Beveren in een welvarend Vlaanderen. 

Daarnaast is het nu de tijd van het jaar om met familie en 
vrienden te genieten van de feestdagen. Om samen een 
bezoek te brengen aan een van de gezellige kerstmarkten in 
onze deelgemeenten, of uw schaatstalenten 
van onder het stof te halen. 

Ik wens u allen een prettig eindejaar en een 
gezond en voorspoedig 2018.

Beveren sterk vertegenwoordigd in nieuw AB Waas
Op 22 oktober kozen de N-VA leden een nieuw arrondissementeel bestuur voor onze regio. Het AB overkoepelt de 
N-VA-afdelingen van zeven Wase steden en gemeenten: Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas 
en Kruibeke. 

De afgelopen jaren hebben we de N-VA in het Waasland sterk zien groeien. Door samenwerking over de steden en gemeenten 
heen hebben we onze stempel kunnen drukken in essentiële dossiers. Grote inspanningen om de mobiliteit in het Waasland 
te verbeteren en ons verzet tegen de komst van het serreproject in Melsele Zuid zijn twee goede voorbeelden. Dit werk zal de 
komende jaren verder worden gezet. Jens De Wael, herkozen als voorzitter, Ingeborg De Meulemeester, Peter De Clercq en 
Vincent Janssens zullen Beveren vertegenwoordigen in het arrondissementeel bestuur. Ze zullen verder werken aan de voor-
uitgang van het Waasland.

 Vincent Janssens, voorzitter

Interesse om mee aan 
de wieg te staan van 
onze seniorenwerking?

Uitnodiging nieuwjaarsdrink 
2018 N-VA Beveren

ZONDAG

21 januari 2018
11 uur

Scala

Stationsstraat 40 

Beveren 

N-VA Beveren in gezelschap 
van boeiende gastsprekers 
nodigen u van harte uit om 
samen te klinken op een 
schitterend 2018!

Neem dan contact op met
roger.heirwegh@n-va.be

N-VA Beveren wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Beveren wenst u fijne feestdagen!



2

beveren@n-va.be

Aangenaam wonen in de deelgemeenten
N-VA Beveren blijft inzetten op kwaliteitsvol wonen 
voor de groeiende bevolking in de deelgemeenten.  
Schepen van Woonbeleid Boudewijn Vlegels en  
schepen van Lokale Economie Filip Kegels zetten  
in op groene, open ruimte met aandacht voor  
ondernemers.

Naast het kleinstedelijk gebied Beveren-Melsele heeft onze 
gemeente een omvangrijk buitengebied. Op Doel na steeg de 
bevolking in elke deelgemeente tijdens deze legislatuur. Het 
gemeentebestuur anticipeerde op de groei met een woonbehoef-
tenstudie.

Schepen van Lokale Economie Filip Kegels: “We streven naar 
kwalitatief ruimtegebruik voor ondernemers. In onze regio 
worden wonen, werken, recreatie, diensten en handel optimaal 
op elkaar afgestemd met het oog op de versterking van onze 
woonkernen en een gunstig ondernemersklimaat.”

Jonge gezinnen en ouderen
Een belangrijke doelgroep zijn de jonge gezinnen. Zij moe-
ten de kans krijgen om in hun eigen gemeente een woning te 
vinden. DAt zorgt voor positieve maatschappelijke voordelen: 
van gedeelde zorg voor kleinkinderen tot de noodzakelijke hulp 
voor ouderen, zodat die maximaal in hun eigen woning kunnen 
blijven. 

Daarnaast wordt sterk geïnvesteerd in aangepaste woonvormen. 
Schepen van Woonbeleid Boudewijn Vlegels: “Eengezinswo-
ningen blijven belangrijk, maar ook duurzame en kwalitatieve 
appartementen zijn nodig. Ze zijn een oplossing voor de talrij-
ke eenoudergezinnen en voor mensen die kleiner willen gaan 
wonen.”

Appartementen die ruimtelijk goed ingepland, kwalitatief en 
duurzaam zijn, betekenen een meerwaarde voor elke deelge-
meente. Ze zorgen voor meer woongelegenheden op een kleinere 
oppervlakte. Daardoor zetten we in op groene, open ruimte .

Een dijk van een gemeente
Het nieuwe wandel- en fietspad van de dijk aan de  
Gemenestraat naar de Drijdijk is bijna klaar. 
Voortaan zijn beide historische dijken verbonden. 

N-VA-schepen van Natuurbehoud Filip Kegels: “Je kan het 
pad zien als een verlenging van het reeds bestaande Vinger-
lingenpad. Vroeger stopte dat aan de Gemenestraat en moest 
je verder via de polderwegen. Nu kan je doorsteken en kom je 
uit op de Drijdijk.”

Het is nu de bedoeling het bestaande Vingerlingenpad te  
verbreden. Ook het pad vooraan de Grote Geule wordt  
vervangen. U zal over nieuwe paden kunnen wandelen  
en fietsen vanaf Kieldrecht-centrum tot aan de Drijdijk. 

Genieten van onze polderdorpen
In een tweede fase is het de bedoeling dat u van de Drijdijk 
een verbinding kunt maken met de bufferdijk aan het Spaans Fort. U zal er kunnen er wandelen, fietsen én genieten van een 
schitterend beeld over onze polderdorpen. Schepen Dominique Tielens vult aan: “Iedere bewoner zal kunnen wandelen en 
fietsen langs een van de mooiste plekjes van onze gemeente. 

Toeristisch potentieel is er meer dan voldoende: het fiets- en wandeltoerisme zit in de lift. Zulke projecten zetten onze  
gemeente nog maar eens positief in de kijker’

  Boudewijn Vlegels,  
Schepen Woonbeleid

N-VA Beveren wenst  
u een prettige Kerst!
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Fort Liefkenshoek

Strategisch sterk merk!
Fort Liefkenshoek neemt opnieuw een strategisch belangrijke plaats 
in. Niet als militair bouwwerk zoals in het verleden, maar als oplos-
sing van de mobiliteitsproblematiek op ons grondgebied.
De veersteiger zal niet dienen voor re-
creatief verkeer tussen Lillo en Fort Lief-
kenshoek, maar wordt ook een eindhalte 
voor een snelle waterbusverbinding. 
Mogelijkheden voor woon-werkverkeer 
in het havengebied krijgen vaste vorm. 
De aanlegsteiger en het veer kunnen 
operationeel zijn vanaf de zomer 2019.

Uiteraard zal dit een impact hebben op 
het aantal bezoekers aan het Fort. De 
volgende jaren willen we uitpakken met 
een goed gevulde evenementenkalender. 
De toekomst van het Fort ziet er goed 
uit. Een nieuw horecapunt is een volgen-
de logische stap.

Gastvrij Beveren
Schepen Dominique Tielens: “Authenti-

citeit, beleving en persoonlijke aanpak 
zijn onze sterkste toeristische punten. 
Doe daar een flink pak gastvrijheid 
bij en onze aanpak scoort. Die troeven 
spelen we graag uit: nieuwe initiatieven 
op maat voor elke doelgroep. Heel wat 
nieuwe ontwikkelingen staan in de 
steigers!”

De gemeente zet volop in om van 
Beveren een toeristische trekpleister 
te maken. Bezoekers moeten de link 
voelen tussen onze voelbare dynamiek 
en een gemeente in beweging. Toerisme 
biedt aan iedereen de mogelijkheid om 
Beveren écht te beleven. 

Dominique Tielens
Schepen Toerisme

Fietsen over de E34
De Vlaamse regering plant een fietsbrug ter 
hoogte van de spoorbrug over de E34 (Antwer-
pen-Knokke). Deze brug is een enorme meer-
waarde voor een belangrijk deel van de inwoners 
van Melsele en Kallo. De afstand per fiets tussen 
het oostelijk deel van Melsele tot Kallo bedraagt 
dan 15 minuten, de afstand naar Kallo Sluis en 
heel wat bedrijven in de omgeving 20 minuten.
Voor wie werkt in een van de bedrijven in de 
omgeving van de Keetberglaan wordt fietsen naar 
het werk de oplossing. Voor de recreatieve fietsers 
komen er extra mogelijkheden. 

De aanvang van de werken aan de spoorbrug 
staat gepland voor 2018. De gemeente zal instaan 
voor een veilige verbinding tussen de nieuwe 
fietsbrug en de P&R .

Nu nog een veilige fietsverbinding tussen Kallo 
en het centrum van Melsele in 2018. En daarna 
het sluitstuk in de noord-zuid fietsverbindingen: 
de fietsbrug tussen het noorden (Kieldrecht /
Verrebroek) en Beveren over de E34. 

De barrière die de E34 toch wel is voor fietsers, 
wordt stilaan doorbroken. 

De verandering werkt!

Jonge tongen
In november organiseerde Jong N-VA een zeer gesmaakte 
gesprekavond in Vrasene. 

Sprekers waren nationaal Jong N-VA voorzitter Tomas Roggeman en  
parlementsleden Peter Buysrogge en Koen Daniëls. Elk op hun eigen manier 
brachten ze het engagement van jongeren binnen de maatschappij in woord 
en daad onder de aandacht. De verhalen van actieve jongeren in een bewe-
ging, partij, parlement waren een sterke inspiratie en weekten dan ook  
de tongen los om vragen te stellen en met onze sprekers in dialoog te gaan.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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