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BEVEREN
Beste inwoners,
Het blijft onze belangrijkste
doelstelling om u en onze
gemeente een mooie toekomst aan te bieden. Dat kan
alleen als we samen durven
gaan voor verandering, ook
als er moeilijke beslissingen
moeten genomen worden.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat we u met N-VA
Beveren een beloftevolle toekomst kunnen garanderen.

VU:Jens De Wael, Schoolstraat 102, 9120 Beveren - Melsele

In deze en de volgende
edities van ons huis-aanhuisblad wil ik jullie graag
laten kennismaken met onze
gemeenteraadsleden en
bestuursleden uit de verschillende deelgemeenten
die ervoor kiezen om zich
elke dag in te zetten voor de
N-VA en voor jullie. Zij zijn,
naast onze schepenen, onze
Motor van Vooruitgang,
echte #Helfies!
Er rest mij enkel nog jullie een fijne vakantie toe te
wensen en misschien zien
we elkaar op zaterdag 11 juli
2015 op de Grote Markt te
Beveren tijdens de Vlaamse
Feestdag.
Met vriendelijke groeten,
Kristel Janssens
Voorzitter N-VA Beveren

www.n-va.be/beveren

Nieuw woonzorgcentrum wordt levensader
voor Vrasene
Het OCMW van Beveren richt in Vrasene een gloednieuw woonzorgcentrum
op, waar de woongelegenheden van De Linde in Haasdonk en Sint-Elisabeth in
Vrasene zullen samengevoegd worden. Dit plan was dringend nodig, want deze
twee centra voldoen niet meer aan de normen en het zorgplan werd afgekeurd.

INGRIJPEND
We zijn ons ervan bewust dat dit een ingrijpende beslissing is. De N-VA zal enthousiast meewerken aan de vormgeving van dit bouwproject. Binnenkort zullen
we een eerste belangrijke stap zetten: de aanduiding van een architectenbureau
dat een concept moet uitwerken.
Wij hebben alvast de ambitie om een vernieuwend project uit te werken dat een
echte meerwaarde zal vormen voor zowel de bewoners als de omgeving. Dit
nieuwe woonzorgcentrum moet definitief afstand nemen van het verouderde
concept van een in zichzelf gekeerd rusthuis. Integendeel: wij willen dat het uitgroeit tot een echte levensader voor de buurt, waar de mensen van Vrasene ook
terecht kunnen voor diverse diensten.

BAND MET OMGEVING VERSTERKEN
Als we de nieuwe concepten in binnen- en buitenland doorlichten, merken we
dat men overal de band met de omgeving tracht te versterken. De integratie met
de buurt wordt op gang gebracht door in woonzorgcentra een kapsalon, een
café, een winkel, enzovoort te voorzien. Dit kan eventueel in samenwerking met
private ondernemers.
Deze visie heeft alvast onze steun. Wij kijken samen met u uit naar de realisatie.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij onze raadsleden Peter De Clercq, Annick Van de
Vyver, Erna Tindemans en Stijn Van Remortel

De N-VA in Vrasene

Eindelijk straatnaam voor oprichter Sint-Annakliniek

Davy Van Steerteghem:

In de nieuwe verkaveling aan IJzerstraat in Melsele is ook een Dr. Gerard
De Paepstraat voorzien. De N-VA ijvert hier al voor sinds zijn intrede in de meerderheid.

Binnen het bestuur zet ik me in voor onze inwoners zodat we samen kunnen leven,
ondernemen, genieten of werken in een gemeente waar we ons allen thuis voelen.
Mijn persoonlijke focus ligt vooral op veiligheid, sportbeleid, ondersteunen en
activeren van het verenigingsleven en inzetten op onze kleine zelfstandigen. Al
deze groepen vormen samen het mooie gelaat van onze gemeente... Ik ben ervan
overtuigd dat voor mij en de andere bestuursleden van Vrasene het belang van onze
inwoners blijft vooropstaan.”

Wie was dr. De Paep en wat betekende hij voor de Beverse bevolking?
Gerard De Paep (°22/11/1898 + 18/8/1985) groeide op op de boerderij van zijn ouders.
Zijn studententijd bracht hij door in Sint-Niklaas. Daarna trok hij naar de vervlaamste
rijksuniversiteit van Gent. Na de sluiting hiervan werden deze studenten uitgesloten
in de andere hoge scholen maar Gerard De Paep gebruikte zijn inventiviteit en doorzettingsvermogen en schreef zich in onder zijn tweede voornaam ‘Jan’ en voegde
een ‘e’ toe aan zijn achternaam. ‘Jan De Paepe’ begon aan zijn studies. Bij de examens
kwam dit ‘probleem’ naar boven en veinsde Gerard De Paep dat er waarschijnlijk bij
zijn inschrijving een vergissing gebeurde. De voornaam werd gecorrigeerd en de ‘e’
verdween uit de achternaam.

Pieter Vereecken:

Ik ben oud-onderwijzer lichamelijke opvoeding. Sinds mijn pensionering hou ik
me bezig met de promotie van recreatie, sport en spel. Ik richt mij op het optimaliseren van de trage wegen. Door het melden van specifieke noden aan de betrokken
beleidsmensen wil ik mijn steentje bijdrage aan een goed bestuur.

Filip Hendrickx

vy & Pieter

Aangezien ik een technische opleiding genoot, heb ik extra aandacht voor dossiers
Filip, Christoffe, Da
die daar nauw bij aansluiten, zijnde stedenbouw en mobiliteit maar ook de havennabijheid. Vooral deze laatste twee zijn sterk aan elkaar gekoppeld en hebben een grote impact op de leefbaarheid van de deelgemeenten
zoals Vrasene, waar ik zelf woon. Gedurende de volgende jaren zullen enkele belangrijke knopen worden doorgehakt op het Vlaams
niveau en is het aan de Beverse meerderheid om ervoor te zorgen dat de veranderingen een positief effect hebben op onze regio. Verder
probeer ik nog extra aandacht te geven aan dossiers jeugd, cultuur en natuurbehoud. Ik ben dan ook verheugd dat deze departementen
toebehoren aan de schepenen van de N-VA, waardoor inspraak en opvolging steeds heel vlot verloopt.

Christoffe De Colfmaeker

Ik ben opgegroeid in Vrasene en keerde na 7 jaar in Haasdonk terug naar Vrasene met mijn gezin. Ik sloot mij aan bij N-VA
Beveren om de kracht van verandering ook lokaal een steuntje in de rug te geven. Ik ijver voor een veilige woonomgeving, vooral
voor onze kinderen en een goed sociaal en financieel beleid van onze gemeente. Zelf werk ik ondertussen 10 jaar als zelfstandige,
waardoor de plaatselijke middenstand mij ook nauw aan het hart ligt en op mijn engagement kan rekenen.

Dit jaar zetten de mandatarissen en het bestuur van N-VA de Beverse inwoners in de
bloemetjes naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.
Elke inwoner van Groot-Beveren die zijn Vlaamse Leeuwenvlag buitenhangt en er
een foto van doorstuurt naar beveren@n-va.be of laat zien op de dag zelf, krijgt van
ons een geschenk. Dat kan u afhalen op onze stand op de markt in Beveren tussen
14 en 18 uur, of we bezorgen het u later. Het doet ons alvast heel veel plezier dat de
Vlaamse leeuw extra zal klauwen in Beveren op 11 juli!

Hou het Waasland mobiel!
Verkeer stopt niet aan de grenzen van gemeenten en
provincies. Vanuit dat idee werd meer dan een jaar
geleden een mobiliteitsoverleg tussen de verschillende
Wase N-VA-afdelingen opgestart.

Naast het overleg binnen het Waasland gingen we ook
het gesprek aan met de N-VA-collega’s in Antwerpen en
met de hogere overheid. Het zogenoemde Antwerpse
mobiliteitsprobleem stopt immers niet aan de Schelde.

Samen definieerden we een gemeenschappelijke visie
op mobiliteit en stoffeerden we de visietekst met de
belangrijkste gemeente-overschrijdende mobiliteitsdossiers en –doelstellingen.

Binnen het Waasland is er nood aan ingrijpende maatregelen, zoals een goede ontsluiting van de Waaslandhaven, het aanleggen van parallelwegen langsheen de E17
en de E34, zorgen voor een goede connectie tussen beide
autostrades, …
Via deze overlegorganen ijvert N-VA Waasland om snel
werk te maken van deze noodzakelijke ingrepen. Deze
zijn essentieel om onze regio mobiel te houden!
Jens De Wael
Arrondissementeel voorzitter N-VA Waas

beveren@n-va.be

In 1925 vestigde hij zich als geneesheer in Beveren. Hij gebruikte zijn invloed en kennis, medisch en politiek, ten
dienste van de mensen van het Waasland. Hij bleef een volksmens en stelde sociale politiek voorop bij zijn doelstellingen.
In 1927 werd de Sint-Annakliniek gesticht. Als chirurg wist hij beter dan wie ook dat bij een goede kliniek, goede
assistenten hoorden en in 1932 stichtte hij een verpleegstersschool omdat een opleiding in Gent te ver was voor de
mensen van Beveren. In 1932 werd een kraamkliniek opgericht en in 1933 een kindertehuis. De kliniek floreerde en
de groei en ontwikkeling waren niet te stuiten!
Tijdens de repressie werd hij veroordeeld maar in 1950 hernam hij zijn praktijk. In 1965 werd hij met een record
aantal stemmen (13 357) verkozen tot Volksuniesenator. Toch bleef hij ondanks zijn kennis in cultuur en wetenschap
steeds de eenvoudige man, die wikte en woog om met gezond boerenverstand een besluit te nemen. In 1974 verlaat
hij omwille van zijn leeftijd de actieve politiek.

Luchtmeetstation in sportzone Beveren

11 juli-actie - N-VA Beveren

Hierbij hebben we aandacht voor auto- en vrachtverkeer,
openbaar vervoer en zachte weggebruikers. De verschillende mobiliteitsvormen moeten op elkaar afgestemd
zijn en zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gerard De Paep behaalde zijn diploma met glans!

In samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de milieudienst Beveren zal er een luchtmeetstation geplaatst worden in de sportzone te Beveren. Het meetstation meet zwavel en stikstofverbindingen. De
metingen worden aangegeven op een digitaal informatiepaneel aan de buitenzijde van de apparatuur. De milieudienst Beveren stelde voor om als voorwaarde aan de VMM op te leggen dat er ook fijn stof kan gemeten worden.
Filip Kegels, N-VA-schepen van Leefmilieu: “Door de huidige actualiteit rond fijn stof leek het ons een mogelijkheid
om deze voorwaarde hieraan te koppelen. Op de sportzone in Beveren komen heel wat mensen samen om te sporten. We kunnen op deze manier zien of de lucht in en rond de sportzone van goede kwaliteit is.
Op termijn willen we de metingen in onze gemeente verder uitbreiden. Op korte termijn laten we ook langs de N70,
tussen de Schoolstraat in Melsele en park Cortewalle, metingen uitvoeren. Belangrijk hieraan is dat we het meetpakket overal waar mogelijk is, zullen uitbreiden met de meting naar fijn stof. Op die manier kunnen we op korte
termijn het fijn stof in onze gemeente in kaart brengen en mogelijke ingrepen doen.”

Drie bruggen voor het landschapspark Molenbeek
Vanaf 2013 zijn de werken gestart aan de aanleg van het Molenbeekpark in Melsele. De komende jaren zullen de
werken in verschillende fases elkaar opvolgen om in 2018 volledig klaar te zijn. Door de aanleg van paden en drie
bruggen is het landschapspark ondertussen toegankelijk geworden.
Filip Kegels, schepen van Groen en Natuurontwikkeling: “De werken aan het park waren al langer bezig, maar het
was nog niet mogelijk om het landschapspark echt te kunnen betreden. Nu de paden en de bruggen aangelegd zijn
is dit ondertussen wel mogelijk geworden.” Door de goede samenwerking in dit dossier met de buurtbewoners,
gezinsbond en de school is de provincie ingegaan op onze vraag voor een subsidie. Het extra bedrag, 30 070,92 euro,
geeft ons de kans nog meer toegevoegde waarde te geven aan het landschapspark in de nabije toekomst. Ik kijk er
alvast naar uit om in 2018 het park officieel te kunnen openen.”

www.n-va.be/beveren

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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