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BEVEREN

BESTE INWONERS,
Tijdens de zomervakantie zat de N-VA
niet stil. Op federaal niveau is een
rechtvaardig akkoord bereikt over de tax
shift die sociale lasten verlaagt én de
koopkracht verhoogt. In onze gemeente
konden we genieten van talrijke festiviteiten en activiteiten aangeboden door
het Beverse Bestuur in samenwerking
met het rijke culturele verenigingsleven
en de lokale middenstand.
Eind augustus hadden onze bestuursleden een informatiemoment rond de
ontwikkeling van de Waaslandhaven
en de daaraan gekoppelde mobiliteits
problematiek. Voor ons afdelingsbestuur
is dit uiterst belangrijk om van dichtbij
te volgen.
Op 22 november 2015 organiseren we
een openledenvergadering waar federaal
parlementslid Zuhal Demir toelichting
komt geven over de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in de Waaslandhaven
en het statuut van de havenarbeiders.

VU: Kristel Janssens, Meersenweg 66A, 9120 Melsele

Wij blijven de partij van de
verandering!
Veranderingen stoten altijd op weerstand maar zetten mensen ook aan
tot denken. Echte veranderingen gaan
verder dan ‘bruisende’ ideeën en klagen
over onrechtvaardigheden.
N-VA Beveren blijft haar verantwoordelijkheid nemen om uw belangen te
behartigen.

www.n-va.be/beveren

De vluchtelingencrisis is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen waar de Europese Unie al heeft
voorgestaan. De N-VA vindt dat
we deze kwestie op een correcte en
consequente manier moeten aan-

Vluchtelingencrisis
voelbaar tot in Beveren
BEVEREN KAN NIET ACHTERBLIJVEN EN
TOONT ZICH SOLIDAIR
In de OCMW-raad keurde de N-VA het
voorstel goed om zes reserve-opvangplaatsen opnieuw in gebruik te nemen.
Er zijn nog vier nieuwe opvangplaatsen
toegevoegd zodat in totaal 31 vluchtelingen opgevangen worden in Beveren.
De lokale OCMW’s zorgen voor huisvesting, voeding en begeleiding. Fedasil
neemt de kosten voor haar rekening.
Op deze manier dragen wij ons steentje
bij om deze mensen op een waardige
manier op te vangen. Ondertussen
blijven wij natuurlijk onze partijgenoten
in de federale regering steunen in hun

pakken. We mogen ons zeker niet
laten leiden door paniekreacties of
emotionele toestanden.

pogingen om deze enorme toevloed
in goede banen te leiden. In ruil voor
de humane opvang die we voorzien,
verwachten wij dan wel een inspanning
van de vluchtelingen om zich te integreren en respect te tonen voor het land
waar zij verblijven.
Een structurele oplossing is enkel mogelijk op Europees niveau. De vluchtelingen moeten zo veel mogelijk aan de
grenzen van het continent, zo nauw mogelijk verbonden bij hun cultuur worden
opgevangen. Dit is een veel menselijkere oplossing dan hen te veroordelen tot
een gevaarlijke en chaotische calvarietocht over het Europese vasteland.

Beslissingen in gemeenteraad
kunnen uw leven redden

De N-VA in de Polderdorpen
N-VA Beveren is in de poldergemeenten Doel, Kieldrecht en Verrebroek
zeer sterk vertegenwoordigd. Met vijf mandatarissen vertegenwoordigen
zij de belangen van de inwoners van de polderdorpen.
Jan Van de Perre
verduidelijkt
waarom de
polderdorpen
binnen de
gemeente Beveren
een belangrijk
gegeven zijn:
“De verdere uitbouw van de haven zet onze
gebieden onder druk. Daarom is het belangrijk
dat wij als gemeenteraadsleden blijven ijveren
voor evenwichten tussen natuur, bewoning en
haven. Onze poldergemeenten moeten leefbaar
blijven. Met onze sterke vertegenwoordiging
in het college en de gemeenteraad hebben we
daadwerkelijke troeven om onze dorpen te
blijven ondersteunen en verder uit te bouwen.
Met de N-VA-schepen van Leefbaarheid van de
polderdorpen (Boudewijn Vlegels) houden we de
vinger aan de pols en werken we aan de verdere
toekomst van onze polderdorpen.”

VERREBROEK VERDER UITBOUWEN

Voor de gemeente Verrebroek is het belangrijk
dan we de verdere buffering tegen het
havengebied uitbreiden en verbeteren, vertelt
Amedé Kegels, jarenlang gemeenteraadslid voor
de Volksunie en N-VA. “Het moet mogelijk zijn
om extra bewoning te voorzien. De bijkomende
werkgelegenheid in het havengebied moet ons

de mogelijkheid bieden om het dorp verder
uit te bouwen. Dit is zeer belangrijk om het
verenigingsleven binnen Verrebroek op peil te
houden. Het geeft onze lokale handelaren ook
de nodige zuurstof om verder te kunnen blijven
ondernemen. De soms grote nadelen die een
havenuitbreiding met zich mee brengt, moeten
we ombuigen in mogelijkheden om onze dorpen
verder uit te bouwen.”
Er wordt door de vertegenwoordigers in de
Polderdorpen geijverd naar ontwikkeling en
investering, onder andere. de uitbouw van OC
Ermenrike te Kieldrecht , wat een noodzaak is
om de vele culturele verenigingen een plaats
te bieden. Ook de heraanleg van Molenstraat
en Merodestraat te Kieldrecht, en de heraanleg
van de Rijkstraat en Zwaantje te Verrebroek zijn
belangrijke ontwikkelingen. Deze dossiers zullen
deze legislatuur uitgevoerd worden.“

BETAALBARE WONINGEN

“Via de Gewestelijke Maatschappij voor
Huisvesting trachten we onze inwoners
betaalbare en toch energievriendelijke woningen
aan te bieden”, licht Patrick Peeters toe. “Met
twee vertegenwoordigers in het Directiecomité
in de Raad van Bestuur (Patrick Peeters, Eveline
Moortgat), zijn we daar sterk aanwezig en nemen
we daar ook onze verantwoordelijkheid op.”

Nieuw bestuur Jong N-VA Beveren
Wij willen als gemotiveerde jongeren de focus in onze gemeente leggen op thema’s als een goed werkende jeugddienst,
voldoende ontspanning, een efficiënt woonbeleid,…
Naast onze werking organiseren wij ook nog andere activiteiten die de samenhang binnen onze groep bevorderen.
Verder kunnen we ook rekenen op de ondersteuning van N-VA Beveren.
Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Davy Van Steerteghem, ondervoorzitter Svetlana Kosmatcheva , secretaris
Joeri Meul, penningmeester Eveline Moortgat , bestuursleden Frederik Brys en Stijn Van Remortel.

de sportdienst in Beveren. Hiermee
komt het aantal AED-toestellen in
onze gemeente op 9.
Als schepen van Gezondheids
preventie heeft Ingeborg De
Meulemeester (N-VA) de aankoop
ondersteund van twee nieuwe
AED’s in onze gemeente. Met
zo’n toestel - een Automatische
Externe Defibrillator - kan u snel
en eenvoudig ingrijpen bij een
hartstilstand en het slachtoffer
reanimeren.
Het eerste toestel werd geplaatst
aan de inkom van de sporthal in
Melsele en het tweede aan de muur
van het administratief gebouw van

KORTE OPLEIDING

“Iedereen kan in principe het
toestel gebruiken in geval van
nood, maar de gemeente geeft in
samenwerking met Rode Kruis
Beveren ook regelmatig korte
opleidingen om het toestel te leren
gebruiken” aldus De Meulemeester.
Elk leven dat hiermee gered kan
worden is een bevestiging van de
waarde van deze toestellen.
Het belang van een AED op een
openbare plaats werd al meermaals
aangetoond. In België krijgen maar

liefst 30 mensen dagelijks een
hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Uit cijfers blijkt dat amper 5 à 10%
van deze mensen overleven. Een
snelle interventie is hierbij van
levensbelang. Wanneer binnen
5 minuten een AED gebruikt
wordt bij de reanimatie worden
de overlevingskansen aanzienlijk
verhoogd.
Op de website van onze gemeente
vindt u een overzicht van de
locaties van de overige 7 AED
toestellen (http://www.beveren.be/
sites/default/files/aed_3.pdf).

Gemeentefinanciën onder controle
In 2014 realiseerde onze gemeente een overschot op de
rekening van 7 miljoen euro. Dat betekent dat we het
financiële toestand van de gemeente terug volledig onder
controle hebben.
De verschillende maatregelen die noodzakelijk waren
(aan de start van de legislatuur zaten we met een tekort
van ongeveer 12 miljoen) zorgden hiervoor. De praktijk
bewijst bovendien dat de besparingen de dienstverlening
op geen enkel vlak in het gedrang gebracht hebben.
Ondertussen zijn we ook een van de weinige gemeenten
die blijft investeren in jeugd, onderwijs, cultuur, sport,
heraanleg van wegen en nieuwe fietspaden nieuwe
rusthuizen …

Belangrijk wordt ook
de bouw van een
nieuw administratief
centrum. Alle
momenteel gespreide
gemeentediensten,
OCMW en politie
zullen daar samen
onderdak vinden.
Deze efficiëntie is een winst op gebied van energie,
personeel en vooral de dienstverlening aan de bevolking
zal hierdoor enorm toenemen.
Dit nieuw administratief centrum is nodig om een
basistaak, een perfecte administratieve dienstverlening
mogelijk te maken, stelt Boudewijn Vlegels.

Nocturne ter nagedachtenis van de overledenen

Herman Uyttersprot vervangt Filip Hendrickx
tijdelijk in gemeenteraad
Omwille van professionele redenen verblijft Filip Hendrickx momenteel in het buitenland. Sinds 2013 zat hij voor
N-VA Beveren in de gemeenteraad maar daarvoor was hij reeds lang actief als lid van Jong N-VA.
Tijdens deze afwezigheid zal hij vervangen worden door Herman Uyttersprot, die woont in Melsele. Hij kent de
werking van de gemeenteraad al langer en volgt de dossiers op de voet.

beveren@n-va.be

Het is de eerste keer dat er op een begraafplaats in onze gemeente een
nocturne georganiseerd wordt. Deze sfeervolle herdenking vindt plaats op
31 oktober op de begraafplaats van Beveren. Het is de bedoeling op een
serene wijze onze familie en vrienden te herdenken. Deelnemers kunnen
als ze willen een candlebag kopen om op de grafzerken te plaatsen. Op die
manier krijg je een lint van licht doorheen heel de begraafplaats. “Het idee
om de mensen op deze manier te herdenken tijdens de donkerste dagen
van het jaar sprak me heel erg aan. We zullen deze organisatie dan ook
ten volle steunen” stelt bevoegd schepen van Groen en Natuurontwikke
ling Filip Kegels. Plaatselijke verenigingen zullen ook meewerken aan dit
evenement door het aanbieden van warme drank en een Bevers koor zal
heel het gebeuren opluisteren.

www.n-va.be/beveren

N-VA-schepen Filip Kegels

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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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