
Bibliotheek in parochiekerk
Het huidige bibliotheekfi liaal is nu nog ondergebracht in het oude gemeentehuis van 
Kallo. Dat wordt op termijn verkocht. We vonden een oplossing voor de bibliotheek 
in de parochiekerk. 

Beperkt budget
“Met een vrij beperkt budget richten we twee delen van de zijbeuken in”, legt schepen 
Ingeborg De Meulemeester uit. “De aannemer gebruikt de aanwezige bogen. Daarin 
plaatst hij een houten kader met doorzichtige platen. Zo behouden we in het hele kerk-
gebouw natuurlijk daglicht. Nadien brengt hij kleuraccenten aan, naar analogie met de 
glasramen in de buitengevel.”

Nevenbestemming
Het kerkportaal was in het verleden al voorzien van een glazen wand. Voor eucharis-
tievieringen kan men de middenbeuk dus volledig afsluiten. “Ook na de verbouwing 
vinden begrafenissen en huwelijken plaats in de kerk”, benadrukt de schepen. “Het gaat 
om een nevenbestemming. De kerk moet niet ontwijd worden. De werken zijn niet in-
grijpend. Een beuk wordt ingericht als bibliotheek met gezellige zit- en leeshoeken. De 
andere beuk heeft een kleine vergaderruimte die verenigingen kunnen gebruiken. Daar 
is ook het sanitaire blok voorzien en de uitleenbalie. We gebruiken niet de volledige 
zijbeuken maar slechts een gedeelte. Zo blijft er meer dan voldoende plaats over voor 
kerkelijke plechtigheden.”

Inspirerend voor andere kerken
De schepen hoopt dat het project andere kerkfabrieken inspireert. “De kerk van Kallo 
is de allereerste kerk die een nevenbestemming krijgt. Ideeën voor nevenbestemmin-
gen zijn er voldoende, vooral op vlak van cultuur. Het is vooral een kwestie van goede 
afspraken te maken. Hopelijk is de kerk van Kallo de aanzet voor nog meer van die 
projecten”, besluit ze.

Ingeborg De Meulemeester, 
schepen van Cultuur 

Beste inwoner

Tijdens de eindejaarsperiode staan 
we even stil bij het voorbije jaar. 

Beveren groeit en ontwikkelt zich. 
We zetten het pad voor de toekomst 
verder uit met goede concepten. We 
nemen altijd een oprecht en duidelijk 
onderbouwd standpunt in als we 
met u in dialoog gaan. 

Daarnaast is het nu de tijd van het 
jaar om met familie en vrienden te 
genieten van de feestdagen.
Om samen een bezoek te brengen 
aan een van de gezellige kerstmark-
ten in onze deelgemeenten, of uw 
schaatstalent van onder het stof te 
halen. 

Ik wens u een prettig eindejaar en 
een gezond en voorspoedig 2023.

Veel leesplezier

Els Verheyen
Voorzitter N-VA 
Beveren

beveren@n-va.be

www.n-va.be/beveren

N-VA Beveren

Volg ons op sociale media 
en blijf op de hoogte van 

onze activiteiten!

Beveren
www.n-va.be/beverenbeveren@n-va.be N-VA Beveren
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Nocturne: een sfeervolle herdenking.
De groendienst organiseerde aan de vooravond van Allerheiligen een nocturne ter nagedachtenis van de overledenen. 

Sereen en sfeervol
Plaatselijke verenigingen voorzagen drankjes. Muzikale on-
dersteuning, poëzie en koormuziek zorgden voor een vredige 
en ontroerende sfeer. “Tijdens de herdenking hielden we de 
sfeer sereen en bewaarden we de stilte. Deelnemers konden een 
papieren lantaarn met een kaarsje kopen om op de grafzerken te 
plaatsen”, vertelt schepen Filip Kegels.

Deel van het leven
Begraafplaatsen maken deel uit van ons leven. De stilteplekken 
zijn een plek om troost te zoeken. U kunt er even stilstaan om 
het verlies van een dierbare te verwerken. “Ik wil op een gepaste 
manier ontmoetingsplekken maken van onze begraafplaatsen. 
In de toekomst zal elke begraafplaats een begraafpark worden. 
We schroeven de verharding terug en maken groene plekken 
van begraafplaatsen”, vertelt Filip Kegels. 

Filip Kegels, schepen van Groen- en 
Natuurontwikkeling

Een groene long
De gemeente Beveren engageert zich om het gebied tussen de Meer-
senweg, de Gaverlandstraat en de Meersenbeek te herbestemmen. 
Zo creëert ze een extra groene long tussen Melsele en Beveren.

Groen engagement 
Het gebied is nu ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Het kan dus 
ontwikkeld en bebouwd worden. Het gemeentebestuur hield in het 
verleden de verkavelingspogingen tegen. Daar komt in de toekomst 
geen verandering in. Het bestuur engageerde zich in het bestuursak-
koord om een groene invulling te geven aan die acht hectaren. 

Herbestemmen
“Het gebied moet eerst een herbestemming krijgen als groenzone. Dan 
moeten we de gronden verwerven. Dat laatste brengt natuurlijk een 
grote kostprijs met zich mee. Toch is dat belangrijk voor de verdere 
ontwikkeling met groenelementen”, zegt schepen Boudewijn Vlegels.

Dat engagement gaan we trouwens op meerdere plaatsten aan. Ook 
in de Appelstraat en de Gentstraat zorgen we voor een extra groene 
invulling. Ook het park van Cortewalle wordt uitgebreid richting 
Melsele. 

Boudewijn 
Vlegels, 
schepen van 
Ruimtelijke 
Ordening

Vernieuwd engagement 
Waasland Klimaatland
Onze gemeente vernieuwde samen met tien andere 
Wase gemeenten het engagement om tegen 2050 
klimaatneutraal te zijn. 

“We zetten in op klimaatneutraliteit en op voldoende 
weerbaarheid tegen weersveranderingen. Het plan 
ontstond dankzij de input en feedback van burgers, 
het klimaatteam van de gemeente en het gemeentebe-
stuur”, vertelt gemeenteraadslid en lid van de raad van 
bestuur van Interwaas Dominique Tielens.

Interwaas coördineert de lokale acties. Die starten in 
het voorjaar van 2023. “We verankeren klimaatdoel-
stellingen zoals inzetten op ontharden, renovaties en 
koel wonen in het meerjarenplan van onze gemeente”, 
besluit Dominique Tielens. 

Dominique Tielens, 
gemeenteraadslid

beveren@n-va.be
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We laten u niet in de kou staan
Betaalbare energie
Sinds eind vorig jaar stijgen de energieprijzen. Aanvanke-
lijk werden vooral de industrie en de kleine en middelgrote 
ondernemingen getroffen. Nu lijden ook de zwakkeren in onze 
samenleving. 

De Vlaamse Regering besliste de voorbije jaren om heffingen 
uit de elektriciteitsfactuur te halen en bepaalde subsidies aan 
grootproducenten stop te zetten. Zo verlagen we de energie-
prijzen op een efficiënte manier. 

Hoe moet het verder?
Of en wanneer de prijzen stabiel worden, is nog onduide-
lijk. Men kan wel met zekerheid zeggen dat de prijzen zullen 
kalmeren, spijtig genoeg op een hoger niveau dan dat we de 
voorbije jaren gekend hebben. 

De allerzwaksten in onze samenleving kunnen recht hebben 
op het uitgebreide systeem van het sociale tarief. Het onder-
steunt mensen met steunuitkeringen zoals leefloon of mensen 
met een handicap. Het sociale tarief wordt normaal gezien 
automatisch toegekend.

Beveren in actie
De vraag naar steun bij het betalen van de energierekening 
steeg. Het Sociaal Huis is er voor alle inwoners van onze ge-
meente die dringende of structurele financiële ondersteuning 
nodig hebben. 

Maak een afspraak bij onze maatschappelijk assistenten om 
te kijken of u daarop recht hebt. Zij begeleiden u op de juiste 
manier. Ga naar het Administratief Centrum, Gravenplein 8 in 
Beveren of stel uw vraag aan een van de leden van het bijzon-
der comité voor de sociale dienst. 

Stel uw vraag aan onze leden van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst: Debbie Vlaeminck, Vincent Janssens en Stefanie Van 
Remortel.

Wist u dat?
Voor alleenstaanden en jongen gezinnen met lage lonen ver-
hoogde de Vlaamse Regering de jobbonus en het Groeipakket. 
Die maatregelen blijven gelden in de toekomst. Ze verkleinen 
de werkloosheidsval en verhogen langdurig de koopkracht. 

NIEUWJAARSONTBIJT 
met Peter De Roover

15 januari 2023 
om 10 uur

OC ’t Klooster in Vrasene
Gratis voor leden van N-VA Beveren

Inschrijven voor 6 januari 2023
Debbie.vlaeminck@n-va.be

www.n-va.be/beveren
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


