
Beste inwoner

Sinds maart mag ik me tot 
u richten als voorzitter van 
onze lokale N-VA-afdeling. 
Ik vorm met ondervoorzitter 
Inge Brocken een vrouwelijke 
tandem die voor u klaarstaat. 
Onze leden verkozen ook 
een breed en enthousiast 
team van bestuursleden. We 
werken samen als een hechte 
ploeg om ons programma 
verder uit te voeren, zoals u 
dat van ons gewoon bent. 
Met gezond boerenverstand 
gaan we de komende uit-
dagingen aan.

Onze krachtlijnen zijn onder 
meer de ontwikkeling van 
onze lokale economie en het 
cultuur- en kunstenbeleid. 
Ook sociale thema’s liggen 
ons nauw aan het hart. 
Onlangs organiseerden we 
een informatieavond met 
getuigenissen over (jong)
dementie. Dat is een thema 
dat veel teweegbrengt en 
waarover we blijven in gesprek 
gaan.

Wij wensen u alvast een 
mooie zomer.

Veel leesplezier!

Els Verheyen
Afdelingsvoorzitter

Geniet van de zomer!

Napoleon inspiratiebron 
voor nieuwe brasserie in 
Fort Liefkenshoek
Dankzij hun managementskills, hun visie en 
vooral hun enthousiasme hebben de nieuwe 
uitbaters van de brasserie in Fort Lie� ens-
hoek de concessie in de wacht gesleept. Boven-
dien laten ze zich professioneel omringen om 
van de brasserie een succes te maken. 

Schepen van Lokale Economie Filip Kegels: 
“Ik heb er het volste vertrouwen in dat – nu 
de coronacrisis achter de rug is – havenarbeiders 
en -bezoeker opnieuw vlot hun weg naar de 
brasserie zullen vinden.” De inspiratie voor 
het interieur hebben de nieuwe uitbaters 
gehaald bij de geschiedenis van het fort. 
Napoleon hield van gezellig en eenvoudig 
tafelen. Hij is te vinden op de menukaart 
in de vorm van heel wat klassiekers uit de 
keuken en de huiswijn is Corsicaans. Het 
befaamde streekbier BONàPART vloeit er 
opnieuw uit de tapkraan.

Schepen Filip Kegels: “Het fort is gebouwd 
met aandacht voor extra veiligheidsvoor-
zieningen. Een gesloten luchtcircuit met 
koolstoffilter zorgt ervoor dat het Fort ook 

kan dienen als evacuatiepunt bij calamiteiten 
in een van de vele chemische bedrijven in de 
buurt.” In een volgende fase worden nog een 
nieuwe parking en een tweede brug over de 
omwalling van het fort aangelegd.

Groenprojecten in Beveren vallen opnieuw in de prijzen 
De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) wil het maatschappelijk belang van 
openbaar groen in de kijker zetten. Onze stad won de Groenaannemer-Award. Dat is een prijs 
voor de aanleg van de bloemen en planten aan het nieuwe gemeentehuis door een professionele 
groenaannemer.

Schepen Filip Kegels: “Ook de vergroening van de parking, de inrit naar het Gravenplein en de 
planten op het hekwerk van de politie vielen in de smaak. In samenwerking met de groendienst 
van Beveren is er een beplantingsplan opgemaakt zodat er heel het jaar door kleur in het straat-
beeld is.” Beveren viel in de prijzen in verschillende categorieën. “We hebben voor de negende 
keer op rij prijzen weggekaapt. Naast goud in de categorie ‘Groene gemeente’ scoren ook onze 
bijenvriendelijke initiatieven opnieuw drie sterren”, zegt schepen Kegels.

Het fort is naast een bijzonder 
boeiend bezoekerscentrum en 
een toeristische hotspot, ook een 
unieke plaats waar historisch 
erfgoed samensmelt met het 
decor van de wereldhaven.”

Filip Kegels
Schepen
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Een hart voor sociale huisvesting
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) verhuurt sociale woningen in Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Temse. 
Daarnaast bouwt de GMH sociale koopwoningen in Beveren en Kruibeke. In 2022 bestaat de maatschappij honderd jaar.

De GMH wil duurzaam, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen. De N-VA onder-
schrijft die doelstelling en draagt de maatschappij een warm hart toe. We zijn in de raad van bestuur van de GMH vertegenwoordigd 
door drie bestuursleden: Davy De Belie, Evelyn Moortgat (directielid) en Johan Smet (directielid en gemeenteraadslid). Zij houden 
de vinger aan de pols. Beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van woningen zijn de sleutelwoorden. Sociaal beleid, financiële 
leefbaarheid en klantgerichtheid zijn een must.

Enkele cijfers
In onze gemeente is schepen 
Boudewijn Vlegels bevoegd voor 
het woonbeleid. Het patrimonium 
bestaat uit 2.048 woongelegenheden, 
waarvan 46 procent appartementen. 
1.319 van de woningen bevinden zich 
op het grondgebied van Beveren. Er 
staan 2.300 kandidaat-huurders op 
de wachtlijst. Die kunnen we alleen 
helpen door nieuwbouw en door 
leegstand te vermijden. Op dit 
moment werken we aan de realisatie 
van 238 nieuwe sociale huur-
woningen waaronder 81 appartemen-
ten in het Viergemeet en 23 in Melsele 
(Sabot).

De UitPAS
Vorig jaar lanceerden de gemeenten Beveren en Zwijndrecht 
samen de UiTPAS. Die pas moet de inwoners stimuleren om 
meer deel te nemen aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten.

De UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart. U kan punten sparen 
door deel te nemen aan UiTPAS-activiteiten. De gespaarde 
UiT-punten kan u inruilen voor een korting, een cadeau, een 
gadget, … De UiTPAS vervangt de vrijetijdspas en de Z-pas. 
Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen een UiTPAS 
met kansentarief aanvragen. Die geeft hen een korting van tachtig 
procent op het UiTPAS-vrijetijdsaanbod én ziet er hetzelfde uit 
als de standaard UiTPAS. 

Onze vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de GMH: Davy, Eveline en Johan.

Met de UiTPAS willen we mensen stimuleren om vaker deel 
te nemen aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten.”

Ingeborg De Meulemeester
Schepen
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Laatste uitbreiding van de 
haven op Linkeroever
Omdat er in de compromistekst van de Vlaamse Overheid 
voldoende waarborgen zitten rond de uitbreiding van de 
haven op Linkeroever en de daaraan gekoppelde afspraken 
voor de omgeving en voor Doel in het bijzonder, hebben we 
die ondertekend. De tekst kwam tot stand kwam onder impuls 
van N-VA-minister Matthias Diependaele.

Er is een akkoord tussen Vlaanderen, de gemeente, de haven en 
een aantal actiegroepen over een heel aantal punten. De N-VA 
was al langer vragende partij. We zijn verheugd u die te kunnen 
opsommen.

•  Er komt een nieuwe verbinding tussen de N70 (Doornpark) 
en de expresweg E49. Die ontlast niet alleen de N70, maar ook 
de weg Sint-Niklaas–Kieldrecht (N451). Dat is een goede zaak 
voor de poldergemeenten, in het bijzonder voor Vrasene. De 
N451 wordt terug een verbindingsweg tussen dorpen en is niet 
langer een aanvoerweg voor de haven.

•  Doel en de polder zullen via de Schelde door de waterbus 
ontsloten worden. Dat kan eventueel in combinatie met een 
overzetdienst naar Lillo.

•  Minister Diependaele keurde enkele belangrijke subsidies voor 
erfgoed in Doel goed.

•  Een stevige buffering van de haven wordt gecombineerd met 
wandel-, fiets- en mountainbiketrajecten.

•  Er is een akkoord met de landbouwers rond natuurontwikke-
ling.

Duurzame opbouw van Doel
Het akkoord houdt in dat ook de actiegroepen akkoord gaan 
met de havenuitbreiding en hun verzet staken. We gaan voor een 
duurzame opbouw van Doel. Dat moet op een realistische ma-

nier gebeuren. We willen geen tweede Bokrijk zijn, en we nemen 
afstand van het doe-het-zelfamateurisme, van de zelfbediening 
en van de stilstand die sommigen in het verleden goed uitkwam.

Bezoekers aantrekken
We willen andere bezoekers aantrekken en van Doel – en de 
poldergemeenten in het algemeen – een aangename omgeving 
maken voor wie er leeft en voor wie houdt van zachte recreatie. 
Doel heeft volgens ons belangrijke recreatieve en toeristische 
troeven. In functie daarvan én voor wat betreft sociale controle, 
moet er beperkte bewoning mogelijk zijn. Doel is en blijft de 
plaats bij uitstek om de Schelde te ‘beleven’.

Onze invloed en toekomst versterken door fusie
Het is zo goed als zeker dat de nieuwe Vlaamse Regering in 2024 fusies tussen gemeenten zal verplichten. Nederland hee�  die 
noodzakelijke operatie al langer doorgevoerd. De reden ligt voor de hand: gemeenten moeten enorm veel taken vervullen en 
voor kleinere gemeenten is dat moeilijk haalbaar.

Besturen is vooruitkijken en vraagt langetermijndenken. Als stad is Beveren groot genoeg. Maar we moeten rekening houden met de 
haven op ons grondgebied. Gezien onze bijzondere ligging en de daaruit volgende belangen zou niets ondernemen getuigen van een 
gebrek aan verantwoordelijkheid. Een fusie met Kruibeke – en liefst ook met Zwijndrecht – zorgt ervoor dat we een sterke gemeente 
vormen tussen de grootsteden Antwerpen en Sint-Niklaas. 

Krachtige gemeente
We willen een krachtige gemeente zijn die in staat is om al haar belangen in de haven op linkeroever veilig te stellen. Kruibeke is 
bereid om de stap te zetten. Een fusie creëert zowel voor ons als voor Kruibeke een meerwaarde op het vlak van efficiëntie, bestuurs-
kracht, ruimtelijke mogelijkheden, enzovoort. In Zwijndrecht staan verschillende partijen open voor die gesprekken maar Groen 
heeft er (voorlopig?) geen oren naar.

We garanderen u dat we de discussie over een fusie in alle openheid en transparantie zullen voeren.

Doel heeft belangrijke 
recreatieve en 
toeristische troeven. 
Die moeten we in 
de verf zetten.”

Boudewijn Vlegels
Schepen Ruimtelijke Ordening 
en Linkeroever

www.n-va.be/beveren
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Anneleen Van Bossuyt
Kamerlid

Mathias Diependaele
Vlaams minister van Financiën 
en Begroting

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


