
Terug naar de steentijd
De Maatschappij Linker Schelde Oever (MLSO) won De Wase Erfgoedprijs (WEP) 
2022 met het project ‘BAKEN’.

De WEP is een organisatie van Erfpunt 
en de Wase Erfgoedcel. Dit jaar stond 
de WEP in het teken van onroerend 
erfgoed. Op de site in Verrebroek vond 
een team van archeologen de grootste 
steentijdsite van Vlaanderen. De site 
stamt uit de periode 9.500 tot 5.300 
voor Christus. Vandaag is er niets meer 
van te zien. 

Het project van MLSO maakt dat wat 
nu onzichtbaar is weer zichtbaar wordt. 
Zij ontwikkelden een podcast over het 
project en BAKEN, een monumentaal 
kunstwerk in een groenpark in de 
haven. Het kunstwerk is een verwijzing 
naar de vuurstenen werktuigen die de 
archeologen vonden. Een goed uitge-
bouwde publiekswerking maakt uw 
bezoek de moeite waard. Gemeenteraadslid Johan Smet is voorzitter van 

Erfpunt. Hij overhandigt de WEP aan schepen 
Boudewijn Vlegels. Hij is voorzitter van MLSO. 

Zintuigentuin Hof ter Saksen
Een belevingsplek
Schepen van Groen- en Natuurontwikkeling Filip Kegels vertelt: “Er werd de voorbije 
maanden hard gewerkt op Hof ter Saksen. Ons eigen personeel toverde de binnenkoer 
van het hoevegebouw om tot Zintuigentuin. We willen de binnenkoer maximaal 
benutten voor projectwerking met wisselende thema’s.” 

Fantastische plek
De binnenkoer werd heraangelegd en toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens. Met aandacht voor het behoud van de erfgoedwaarde 
en authenticiteit. U wandelt individueel of onder begeleiding van een 
natuurgids door heel het park via een nieuw Zintuigenleerpad. Hof 
ter Saksen is een fantastische plek om te bezoeken. “In de Zintuigen-
tuin herontdek je smaken, kleuren, de kracht van de plantengeuren en 
de geluiden van de natuur”, vertelt schepen Filip Kegels.

Beste inwoner

De kogel is door de kerk. 
De gemeenteraden van Kruibeke, 
Beveren en Zwijndrecht namen een 
principiële beslissing in verband met 
het fusiedossier. Dat wil zeggen: er 
is nog geen beslissing tot fusie maar 
er is een besluit om er een voorberei-
dende studie over te maken. 

De algemeen directeurs brengen alle 
verschillen tussen de gemeenten in 
kaart en sommen op wat er moet 
gebeuren indien er gefusioneerd 
wordt.

Einde juni zal die studie klaar zijn. 
Pas dan wordt de knoop defi nitief 
doorgehakt. 

Ondertussen werken wij verder aan 
onze taken in Beveren. Graag neem 
ik u mee langs een reeks evene-
menten die ons bestuur, Vlaamse 
Senioren Inspraak Beveren (VSIB) en 
Jong N-VA Beveren organiseerden. 

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!
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Schepen Boudewijn Vlegels: 

“We breiden het park verder uit 
met deze mooie groene zone.” 

Parkgebied Cortewalle: 

opnieuw een groene long in Beveren
Van ambitie naar realisatie
Het is onze ambitie om te zorgen voor extra groene longen in de verstedelijkte kern. We formuleerden dat ook in ons ver-
kiezingsprogramma van 2018. Naast het signaalgebied aan de Meersenvallei in Melsele zetten we nu een volgende stap. 

Regenwater opvangen
Dankzij een grondenruil krijgt de gemeente zes hectaren grond aan het huidige park van Cortewalle, ten zuiden van de 
N70 richting Melsele. De gronden waren reeds ingekleurd als parkgebied. De verwerving laat ons toe om op korte termijn 
invulling te geven aan het gebied. De gronden dienen voor de opvang van regenwater en ze zullen ook bebost worden.

Vernieuwd OC Ermenrike heropent de deuren
Het vernieuwde OC Ermenrike in Kieldrecht werd op vrijdag 28 oktober o�  cieel heropend. 

Gebouw met geschiedenis
OC Ermenrike werd 22 jaar geleden al een keer ingehuldigd als 
nieuw gebouw. Dat gebeurde onder bevoegdheid van toenmalig 
schepen van Cultuur Roger Heirwegh. Het gebouw was toen 
al een pleisterplaats voor heel wat culturele verenigingen. Met 
60.000 bezoekers per jaar was het uitgegroeid tot een lokale 
cultuurtempel. 

Klaarmaken voor de toekomst
Het oude gebouw was in heel slechte staat en de nood aan 
uitbreiding groot. Het verhaal van die verbouwingen startte in 
2016. De toenmalige schepen van Cultuur Johan Smet begon 
eraan met volle goesting.

Een moeilijke start
Alle verenigingen kregen eerst ruim de tijd om hun noden en 
wensen duidelijk te maken. De gemeente stelde een ontwerper 
aan maar die kwam, ook na lang wachten, niet tot een ontwerp. 
Hij werd bedankt voor onbewezen diensten. Zo ging er heel wat 
kostbare tijd verloren.

In rechte lijn vooruit
In 2019 stelde de huidige schepen van Cultuur Ingeborg De 
Meulemeester de architecte van de gemeente aan om een ont-
werp op te maken. Zo trok zij de verbouwingen weer op gang. 

Na het bouwverlof van 2021 gingen de werken van start.

Met resultaat
Het resultaat mag er zijn. De foyer is vernieuwd en uitgebreid. Er is 
een nieuwe leskeuken. Ook het sanitair, de verwarmingsinstallatie, 
het onthaal en de vestiaire zijn nieuw. De bergruimtes werden 
vergroot en de buitenkant werd opgesmukt. 
OC Ermenrike werd een pareltje in het centrum van Kieldrecht. 
Gaat u er een kijkje nemen? 

Verkiezing Jong N-VA Beveren
Afgelopen maand verkozen we een nieuw bestuur voor onze 
jongerenafdeling. Onze jongeren legden eerst een traject af 
vooraleer de afdeling kon opstarten. Jong N-VA Beveren staat 
nu weer op de kaart en hee�  veel werk voor de boeg. Het 
bestuur is unaniem verkozen. 

Caro Stuer neemt de fakkel over van de voorzitter. Zij startte 
haar eerste vergadering met een gepaste slogan: “Om vooruit te 
geraken moet je af en toe even stilstaan.”

Nikolas Sels zal de rol van secretaris op zich nemen. Hij is een 
duizendpoot met een opmerkelijke ingesteldheid: “Om goed 
werk te leveren heb je twee zaken nodig, namelijk een goed plan 
en net iets te weinig tijd.” 

Matthias Maes neemt de functie van penningmeester op. 
Zo zet hij een stap in de richting van wat voor hem belangrijk is: 
een vlot, mooi en veilig Beveren. 

Jonas Van Lyssebettens is een gekend gezicht. Hij is een 
gedreven kerel die vertrouwd is met jongerenwerkingen. 

Nathan De Clerck kent u vooral vanop een podium, maar hij 
heeft daarnaast veel andere talenten. Met zijn frisse ideeën zorgt 
hij voor heel wat verrassingen.

“Als voorzitter van N-VA Beveren steun ik onze jongerenafde-
ling”, zegt Els Verheyen. “Zij zijn onze toekomst. Met deze afde-
ling bouwen we een sterke kern uit van mensen die een opstap 
willen maken naar de lokale politiek. Hun rol vandaag is niet 
te onderschatten. Jong N-VA Beveren zal de stem van de jeugd 
vertolken naar het beleid.” 

VSIB infomiddag energie

Schenking duofi ets WZC (werelddementiedag)

Protest sluiting Doel 3

Jaarlijkse barbecue

Met veel overgave en inzet slaagden onze mandatarissen erin 
om het prachtige cultuurproject in zijn waarde te herstellen. 

Op de foto (van links naar rechts): bestuurslid Jonas Van 
Lyssebettens, voorzitter N-VA Beveren Els Verheyen, secretaris 
Nikolas Sels, voorzitter Caro Stuer, penningmeester Matthias 
Maes, bestuurslid Nathan De Clerck

www.n-va.be/beverenbeveren@n-va.be
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


