
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 7 april.

De UiTPAS
We willen u alvast warm maken voor een project dat binnenkort gelanceerd 
wordt: de UiTPAS.

In 2021 stappen de gemeenten Beveren en Zwijndrecht samen mee in de UiTPAS. 
Daarmee willen we de deelname aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten door 
onze inwoners verder stimuleren. De UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart voor 
iedereen. Iedere inwoner kan punten sparen door deel te nemen aan een UiT-
PAS-activiteit. Gespaarde punten kunnen ingeruild worden voor tal van voordelen: 
kortingen, cadeaus, gadgets, …

Geen vrijetijdspas en Z-pas meer
Mensen die het financieel moeilijk hebben, 
kunnen een UiTPAS met kansentarief aanvragen. 
Ze krijgen dan een korting van 80 procent op 
het vrijetijdsaanbod. De pas met kansentarief 
vervangt de bestaande Vrijetijdspas en Z-pas, 
die worden stopgezet. De kaart met kansentarief 
ziet er bovendien helemaal hetzelfde uit er als de 
standaard UiTPAS en werkt bijgevolg niet-
stigmatiserend voor mensen in armoede.

Ingeborg De Meulemeester
Schepen van Cultuur

Kunstenbeleid
Het voorbije jaar kon iedereen kennismaken met Joos Vijd. Ook het komende jaar staat 
er nog heel wat op het programma rond datzelfde personage.

De MOZAïK-tentoonstelling van Stefaan Van Biesen was 
vorig jaar een groot succes in kasteel Cortewalle. Daarom is 
er besloten om een tastbare en permanente connectie tussen 
Joos Vijd en het kasteel te laten maken. Kunstenaar Stefaan 
Van Biesen uit Melsele vervulde die opdracht met verve.

Onze gemeente vindt het belangrijk om voldoende aandacht 
te besteden aan lokale kunstenaars. We zijn dan ook trots op 
dit unieke kunstwerk. Het resultaat is vanaf nu te bewonderen 
in het kasteel Cortewalle.

Beste inwoner

‘Een nieuwe lente, een 
nieuw geluid’. Het is een veel 
geciteerde dichtregel van de 
19de -eeuwse poëet Herman 
Gorter. Het kadert de hoop en 
het verlangen naar een nieuw 
leven.

Jammer genoeg is het ook 
zeer toepasselijk op de tijd 
waarin we leven. Ongeveer 
een jaar geleden ging onze 
samenleving op slot en werden 
we geconfronteerd met dat 
vervloekte virus. Ons leven 
zoals we dat kenden, 
veranderde drastisch en kwam 
grotendeels tot stilstand. Toch 
is er hoop. Stap voor stap 
komt de zon opzetten door de 
donkere coronawolk.

Onze N-VA-ploeg is, ondanks 
alles, hard blijven werken voor 
onze gemeente. Dikwijls in 
moeilijke en steeds verande-
rende omstandigheden. In dit 
blaadje staan we graag stil bij 
een aantal verwezenlijkingen 
waar we terecht fi er op zijn. 
Ik wens u veel leesplezier!

Jens De Wael
Voorzitter

 Schepen Inge Brocken en kunstenaar Stefaan van 
Biesen bij het gloednieuwe kunstwerk, (V)ADER.
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Groen licht voor een groen Kallo
De omgevingsvergunning voor het Groenplan Kallo is 
afgeleverd. Daardoor kan de aanleg van een nieuwe speel-
natuur ten zuiden van de Hoog Kallostraat beginnen. De 
totale oppervlakte van het domein bedraagt 1,5 hectare. 
Chiro Kallo was al jaren vragende partij voor meer speel-
natuur in de omgeving.

“Met dit project willen we een nieuwe, publieke en groene 
ontmoetingsplaats creëren”, zegt schepen Filip Kegels. “Rond 
Kallo zijn er al heel wat natuurgebieden, maar die zijn niet 
steeds toegankelijk. Bovendien heeft de jeugd een locatie 
nodig om ongeremd te kunnen ravotten. Met de nieuwe 
speelnatuur komen we tegemoet aan die noden. Tegelijkertijd 
creëren we nog een extra groene long voor onze gemeente.” 
De aanleg van de speelnatuur en de nodige accommodatie zal 
nog dit jaar gebeuren. Filip Kegels

Schepen van Groen- en Natuurontwikkeling

Een bibliotheek voor babyspullen
Het voorbije jaar was een enorme uitdaging. Ook voor het sociaal beleid moest onze gemeente alle zeilen bijzetten. Bij sommige 
inwoners zijn de noden door de coronacrisis zeer hoog geworden. Desondanks verliep het gewone beleid grotendeels vlekkeloos 
verder. De oprichting van een zogenaamde ‘babytheek’ is daar het bewijs van.

Omdat we ook zorg willen dragen van onze allerkleinste en nieuwste 
inwoners, beschikt Beveren sinds kort over een babytheek. Dat is een 
soort van bibliotheek, maar dan met babyspullen voor kinderen tot en 
met twaalf maanden. Het nieuwe initiatief is sinds begin dit jaar terug 
te vinden in een lokaal op de sociale campus in het Pareinpark, een 
onderdeel van het Huis van het Kind.

Kleine bijdrage
Mits een kleine bijdrage, mogen jonge ouders alle spullen die ze voor 
hun kleine spruit nodig hebben, voor een periode ontlenen. Denk daarbij 
aan slaapbenodigdheden, wiegjes, badspullen, eet- en drinkgerief, 
speelgoed en nog zo veel meer. De babytheek is open voor iedereen en 
verwelkomt jullie in de komende maanden graag op afspraak.

 Debbie Vlaeminck en Vincent Janssens, leden van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst.

Meer dan miljoen euro voor de realisatie van noodwoningen in Beveren
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele kent meer dan elf miljoen euro subsidies toe aan 73 projectvoorstellen 
voor de realisatie van noodwoningen. Via een projectoproep wordt onder meer het bouwen van noodwoningen gestimuleerd.

Door de subsidie worden gemeentes ondersteund bij de 
herhuisvesting van gezinnen en alleenstaanden die bijvoorbeeld 
door een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring of een uit-
huiszetting hun woning moeten verlaten. In een noodwoning 
verblijven is beperkt in duur en gericht op doorstroming naar 
een duurzame woonoplossing.

Geïnteresseerde lokale besturen konden een projectvoorstel in-
dienen. In totaal werden 73 voorstellen overgehouden. Daaron-
der ook het project van Beveren, voor een bedrag van 1.125.000 
euro. Onze gemeente strijkt dus meer dan 10 procent van de 
totale subsidiepot op. Daar zijn we uiteraard zeer tevreden mee.

Nieuwbouw in de Bijlstraat
Op korte termijn laat het ons toe om de bestaande, onaangepaste 
noodwoningen in de Bijlstraat te slopen en een nieuwbouw 
te realiseren op die percelen. Die zal bestaan uit studio’s en 
appartementen. De wooneenheden zullen aangepast worden in 
functie van de noodzaak en grootte van de gezinnen. 

Boudewijn Vlegels
Schepen van Wonen

beveren@n-va.be
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Bestuurslid in de kijker: Dominique Tielens
In ieder huis-aan-huisblad maken we kennis met een bestuurslid van N-VA Beveren. Dit keer is het de beurt aan raadslid 
Dominique Tielens.

Dag Dominique, waarom woon je zo graag in Beveren? 

“Ik ben pas verhuisd naar Kallo en ben momenteel volop de omgeving aan het ontdekken samen met mijn hond Nelson. En altijd met 
fototoestel. Deze bijzondere plek is een cadeau voor een fotograaf zoals ik. Wonen in Kallo is een echte verademing, met veel meer 
groen dan ik aanvankelijk dacht. Je hoeft hier alleen maar te kijken, want er is meer dan genoeg te zien.”

Welke thema’s volg je voornamelijk op? 

“In de vorige legislatuur was ik schepen van Milieu, Toerisme, Dierenwelzijn en ICT. Uiteraard boeien die thema’s me nog altijd 
enorm. Ik zie nog heel wat opportuniteiten op verschillende vlakken voor Beveren.”

Wat wil je bijdragen in het beleid? 

“Mijn prioriteit ligt in het constructief samenwerken aan een doordacht, ambitieus maar 
zeker ook budgetvriendelijk beleid. Niet alleen voor Beveren, maar bij uitbreiding ook 
voor de inwoners van het soms nog onbekende, maar zo fascinerende Waasland.”

Duidelijke richtlijnen voor appartementen
Vlaanderen hee�  tegen 2030 nood aan meer dan 300.000 nieuwe woningen. Een groeiend aantal eenoudergezinnen en migratie 
zijn de oorzaak van die grote vraag. 

Een gemeente die niet in staat is om die vraag te beantwoorden, 
zal de prijzen van bouwgrond en woningen sterk zien stijgen. 
Met alle gevolgen van dien: veel jonge gezinnen die in hun sociale 
omgeving willen bouwen, zullen dat niet kunnen betalen. 

Compacter bouwen
Anderzijds willen we zoveel mogelijk open ruimte versterken en 
behouden. Dus anders en compacter gaan bouwen is de oplos-
sing. Vaak betekent dat meergezinswoningen: meer woningen, 
minder inname van open ruimte. Toch mag dat niet tot gevolg 
hebben dat er overal appartementsgebouwen verrijzen. Homogene 
wijken moeten zoveel mogelijk dezelfde kwaliteit behouden.

Burgerinspraak
Daarom hebben we in het bestuursakkoord een reglement 
uitgewerkt waarin vastgelegd staat waar er meergezinswonin-
gen kunnen gebouwd worden er waar niet. Aan dat document 
is hard gewerkt. Het ontwerp wordt momenteel nog juridisch 
gecontroleerd en zal daarna voorgelegd worden aan de inwoners 
om opmerkingen en bezwaren te formuleren. Via goedkeuring 
in de gemeenteraad kan het reglement nadien in werking treden.

Tegelijkertijd is er ook beslist om te starten met de opmaak van 
een beeldkwaliteitsplan. Dat plan moet zorgen voor een meer 

gezellige en fraaie openbare ruimte. In die studie zal ook extra 
aandacht zijn voor de zones die in aanmerking komen voor 
verdichting.

Boudewijn Vlegels
Schepen van Stedenbouw, 
Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid

Als gemeenteraadslid en lid van een aantal raden van bestuur in 
onder andere de zorgsector, afvalbeleid, politieraad en Interwaas 
volg ik die materie van heel dichtbij. Steeds met veel aandacht 
voor lokaal haalbare dossiers én onze eigen streekidentiteit.”

www.n-va.be/beveren 
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


