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Beste inwoner
2021 is ten einde. Net als
vorig jaar dwaalde het
coronaspook over alles en
iedereen. De situatie is opnieuw kritiek en verscherpte
maatregelen zijn onvermijdelijk. Het is allesbehalve
makkelijk, maar hou de
moed erin. Samen krijgen
we dat verdraaide virus
klein en zullen we stap voor
stap onze vrijheid terugwinnen.
Dit moment is ook politiek
belangrijk. We staan exact
halverwege de legislatuur.
Na drie jaar besturen
kunnen we al terugkijken op
heel wat mooie realisaties
binnen onze gemeente.
Er liggen echter nog veel
uitdagingen voor ons. De
komende drie jaar zullen we
standvastig verder werken
aan de verwezenlijking van
ons bestuursakkoord. We
blijven, met onze beloftes
in het achterhoofd, verder
bouwen aan onze gemeente.
Een aantal initiatieven lichten
we graag toe in dit blad. Ik
wens u veel leesplezier!
Jens De Wael
Voorzitter

www.n-va.be/beveren
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Diftarsysteem in Beveren
In 2021 werden in Kruibeke de restafvalzakken vervangen door een container. Het was de
eerste gemeente van het werkingsgebied van Ibogem waar het diftarsysteem werd ingevoerd.
In 2022 volgen ook Zwijndrecht en Beveren.
Uit studies en praktijkervaring van andere
afvalintercommunales blijkt dat het restafvalcijfer per inwoner daalt wanneer het restafval
wordt ingezameld met containers die gewogen
worden bij het ledigen. Wie minder afval op
straat zet, betaalt minder. Bovendien hanteren
we hier het eerlijke principe van ‘de vervuiler
betaalt’.
De containers zijn bovendien een propere
oplossing om het restafval te verzamelen. We
beseffen dat niet iedereen een even grote hoeveelheid restafval geeft. Daarom worden er drie
modellen aangeboden: een compact model van
40 liter, een tussenmodel van 120 liter en een
grote versie van 240 liter.
In Beveren zal diftar stapsgewijs worden uitgerold, per deelgemeente. Kallo krijgt de primeur,
gevolgd door Doel, Kieldrecht, Verrebroek,

Er worden drie modellen aangeboden: containers
van 40, 120 en 240 liter.
Vrasene en Haasdonk. Na de zomer eindigen
we tenslotte met Melsele en Beveren. We zijn
ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van
werken een positief verhaal is, waarbij we
gebruiksgemak en goed afvalbeheer met elkaar
combineren.

Grote Geule: renovatie
boothuisje en wandelpad
Het boothuisje aan de Grote Geule in Kieldrecht wordt heropgebouwd. Natuurpunt is
al een aantal maanden vragende partij naar
partners om deze unieke plaats opnieuw in te
richten en het boothuis een nieuwe functie te
geven. Het college en nog enkele partners gaan
nu financieel participeren in het project. De
toegangspoort naar Kieldrecht zal voortaan
nog unieker worden.
Bovendien staat er ook een wandelpad rond en
langs de Grote Geule op het programma.
Beginnen doen we met de zuidkant. Er wordt
nog onderzocht of we overal op het traject
kunnen passeren.

Het was lang afwachten om deze plannen te
realiseren, maar het startschot is nu eindelijk
gegeven. Opnieuw een
knappe investering in onze
polderdorpen.
Filip Kegels
Schepen van Groen- en
Natuurontwikkeling
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Raadslid in de kijker: Roger Heirwegh
Dag Roger, waarom woon je graag in Beveren?
“Hoewel Beveren inmiddels is uitgegroeid tot een gemeente
van bijna 50.000 inwoners, blijft de gemoedelijkheid en kleinschaligheid van de vroegere dorpen toch nog grotendeels bewaard. Het verenigingsleven bloeit volop dankzij de honderden
Beverse verenigingen. Dat bevordert de vlotte en menselijke
contacten. De talrijke culturele-, sportieve-, jeugd-, en sociale
voorzieningen waarover onze burgers beschikken, zowel in de
centrumgemeente als in de diverse deelgemeenten, zijn daarbij
een belangrijk pluspunt.”
“De haven en industrie evenals heel wat goedwerkende kmo’s
op ons grondgebied bieden heel veel tewerkstellingsmogelijkheden. Dat betekent alleszins een duidelijke meerwaarde, zeker
voor onze jeugd. Die combinatie van het landelijke, menselijke,
warme Beveren, een troef op vlak van welzijn, met het meer
verstedelijkte en economische Beveren, maken van onze
gemeente een fantastische plek om te wonen.”

Welke thema’s volg je als raadslid voornamelijk op?
“Lang voor ik mandataris werd, behoorden cultuur en erfgoed
al tot mijn interesses. Daarom blijf ik beide thema’s sindsdien
graag opvolgen. Een ander boeiend domein is ongetwijfeld de
zorg voor ons leefmilieu. Als gewezen voorzitter en nog steeds
bestuurslid van de afvalintercommunale Ibogem, ben ik blij
dat ik daadwerkelijk een steentje kan bijdragen aan het beleid.”
“Andere beleidsterreinen die mijn speciale aandacht genieten zijn mobiliteit, veiligheid en sociale zaken. Een goede en
betaalbare huisvesting aanbieden blijft een absolute noodzaak.
Gelukkig zet het gemeentelijk beleid, met Boudewijn Vlegels
als betrokken schepen, daar heel sterk op in.”

Word lid!
Kriebelt het bij u om mee te denken over het Beveren van de
toekomst? Heeft u een groot hart voor Vlaanderen en loopt u over
van goede ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
onze afdeling via onze website, sociale media of e-mail!

Hoe lid worden?
Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op “Word lid”.
U steunt hiermee onze partij voor slechts € 12,50 / jaar.
Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/beveren

beveren@n-va.be

Wat vind je de belangrijkste focus voor het beleid?
“De senioren, die ruim een derde van de Beverse bevolking
uitmaken, hebben uiteraard specifieke vragen en noden.
Vermits ik zelf tot die groep behoor, kan ik die heel goed aanvoelen en begrijpen. Daarom heb ik vijf jaar geleden, samen
met enkele leeftijdsgenoten binnen de partij, de seniorengroep
‘Vlaamse Senioren Inspraak Beveren’ opgericht. Daarmee
willen we inspraak geven aan- en spreekbuis zijn van onze
senioren. Meerdere van onze aandachtspunten zijn terug te
vinden in het bestuursakkoord.”
“Bovendien moeten we ook aandacht besteden aan de kleine,
maar voor de burgers vaak onaangename ongemakken, zoals
bijvoorbeeld een defecte straatlamp, losliggende straatstenen,
putten in het wegdek enzovoort. Het gemeentelijk meldpunt
biedt een belangrijk hulpmiddel om die hinder zo vlug mogelijk
te verhelpen. Een efficiënte en snelle dienstverlening aan onze
burgers blijft voor mij een topprioriteit.”
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Park Kallo
Het dorpspark van Kallo krijgt binnenkort een fikse renovatie.
Vooral de paden en de toegankelijkheid van het park zullen aangepakt
worden. Bovendien staat er ook een opfrissing van de beplanting op
de agenda. Samen met ons groenmasterplan Kallo is dat een perfecte
combinatie.
“De inspanningen die we de afgelopen jaren hebben geleverd,
maken van Kallo een leefbaar en groen dorp waar het aangenaam wonen en vertoeven is”, aldus schepen Kegels.
Filip Kegels
Schepen van Groen- en Natuurontwikkeling

Bedankt, Inge!
Drie jaar geleden startte Inge Brocken als schepen voor de N-VA. Zoals afgesproken bij het begin
van de legislatuur, zou ze na drie jaar het stokje doorgeven aan onze coalitiepartner. Met opgeheven
hoofd en heel wat verwezenlijkingen achter haar naam, vervolgt Inge haar politieke carrière als
gemeenteraadslid voor onze partij.
Namens N-VA Beveren willen we haar bedanken voor haar inzet en toewijding als schepen.

Halfweg onderweg met de provincie
Na de provincieraadsverkiezingen van 2018 nam de N-VA voor het eerst bestuursverantwoordelijkheid op in de deputatie van Oost-Vlaanderen. Inmiddels hebben
we drie jaar achter de kiezen en nog evenveel jaren voor de boeg. Tijd voor een
tussentijdse evaluatie.
Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “Een
deugdelijk bestuur aan een aanvaardbare
prijs, dat is het beproefde N-VA-recept.
Met de deputatie kozen we er daarom
bij de start van de legislatuur voor om
de provinciebelastingen voor gezinnen
en bedrijven met respectievelijk 15 en 10
procent te laten dalen. Tóch blijven we
ondertussen ook volop investeren in onze
provincie. We zitten wat dat betreft prima
op koers.” Meer zelfs. Dankzij een efficiënt
bestuur en een correcte budgettering kan
het provinciebestuur zelfs een stuk meer
investeren dan oorspronkelijk gepland.

Investeren in recreatie en erfgoed
Gedeputeerde An Vervliet: “Ik ben erg blij
dat we onze recreatiedomeinen nog eens
een extra boost van tien miljoen euro kunnen geven, bovenop de ruim 36 miljoen
die al voorzien was. Onze domeinen zijn
bij uitstek dé plek waar élke Oost-Vlaming terecht kan voor ontspanning in

het groen, dichtbij huis. Maar ook in ons
erfgoed – tenslotte een van de pijlers van
onze identiteit – blijven we investeren met
bijkomende middelen voor onze erfgoedsites en het molencentrum.”

Bos- en natuurgebieden uitbreiden
Kurt Moens: “Als provinciebestuur hebben
we onszelf de stevige ambitie opgelegd om
de provinciale bos- en natuurgebieden
met tien procent uit te breiden. Halfweg
hebben we ook effectief al de helft van die
ambitie gerealiseerd met de aankoop en
aanleg van heel wat percelen doorheen de
provincie. We steken de komende jaren
ook daar een tandje bij met een half
miljoen extra middelen.”

we echt wel trots op zijn. Maar het werk
An Vervliet: “Het is al bij al maar een kleine is natuurlijk nog niet af. Ook de komende
greep uit de vele projecten en investeringen drie jaar blijven we hard werken om onze
N-VA-stempel op het Oost-Vlaamse
waar we mee bezig zijn. Dat we daarin
provinciebestuur te drukken.”
slagen mét lagere belastingen én zonder
extra schulden aan te gaan, daar mogen

www.n-va.be/beveren

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

