
Dementievriendelijke gemeente
Op 21 september was het Werelddag Dementie. Als dementievriendelijke gemeente 
stonden we daar ook in Beveren even bij stil.

Onze bibliotheek heeft een schat aan materiaal 
in huis om jullie te ondersteunen om het 
contact met een familielid met dementie 
te onderhouden en te ondersteunen. Met 
behulp van fotoboeken, verhalen, muziek, 
taalspelletjes of knisperboeken kan je 
familieleden of geliefden met dementie in 
elk stadium van de ziekte een rustgevend 
gevoel geven en herkenning en interactie 
stimuleren.

Via de website van de bibliotheek kan je 
heel eenvoudig in de zoekfunctie ‘dementie’ 
intikken. Vervolgens krijg je een overzicht 
met materiaal dat beschikbaar is om te 
ontlenen. Onze medewerkers maken je graag 
wegwijs in de bib en helpen je om het nodige 
materiaal te kiezen.

We zijn daarnaast ook nog op zoek naar 
mensen die graag willen voorlezen in onze 
woonzorgcentra. Heb je interesse? 
Neem dan zeker contact op via
 bibliotheek@beveren.be.

Ingeborg de Meulemeester
Schepen van Bibliotheken

Beste inwoner

Met het vallen van de bladeren en 
de korter wordende dagen komt 
het einde van het jaar in zicht. Dat 
remt ons echter niet: we werken 
ijverig verder voor u en voor onze 
gemeente. Onze verdere inzet 
voor een nette leefomgeving en 
duurzaamheid blijkt uit de nieuwe 
acties inzake onze recyclageparken 
en de strijd tegen sluikstorten.

We staan ook stil bij de restauratie 
van kasteel Hof ter Saksen. Een 
van de parels van onze gemeen-
te wordt stap voor stap in ere 
hersteld. Met de eindejaarsperiode 
in zicht, wordt de al bekende 
Beverse geschenkbon uitgebreid 
over het volledige grondgebied. 
Zo kunnen ook de handelszaken 
in onze deelgemeenten daarvan 
genieten.

Ten slotte gaan we nog even 
dieper in op ons sociaal beleid. 
Met diverse initiatieven willen we 
in Beveren niet alleen aandacht 
vragen voor dementie, maar 
ondernemen we ook actie om 
mensen met die ziekte te onder-
steunen. Het is slechts een greep 
uit het overzicht van maatregelen 
en initiatieven voor Beveren. 
Samen zorgen we voor een nog 
mooiere en betere gemeente.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Jens De Wael
Voorzitter

Geniet van het najaar!

Camera’s in de strijd tegen sluikstorten
Onlangs bracht de milieudienst de ‘blackpoints’ in verband met de sluikstortproblematiek 
in onze gemeente in kaart. “Het zijn er een zestigtal”, zegt schepen Filip Kegels. “Je vindt ze 
vooral terug rond ondergrondse afvalstraten, textielcontainers en straatvuilbakjes.”

Probleemwijken zijn onder meer de 
Melkaderlaan in Kallo, Sportlaan in Vrasene 
en Azalealaan in Beveren. Maar ook in de 
Meerminnendam in Beveren en de Fortstraat 
in Verrebroek wordt vaak afval gedumpt. Er 
is nu beslist om camera’s in te zetten in de 
strijd tegen sluikstorters. Bovendien plaatsten 
we ook een aantal dummies als afschrik-
middel. Het inzetten van camera’s heeft een 
zeer ontradend effect. We willen ze graag 
over heel ons grondgebied uitrollen.

Filip Kegels
Schepen van Milieu
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Geschenkbon Winkeldorp Beveren wordt uitgebreid: 
“Veelvoud aan handelszaken waar mensen bon kunnen 
besteden”
De geschenkbon van Winkeldorp Beveren zal vanaf 1 december ook in alle deelgemeenten gebruikt kunnen worden. 
Het gemeentebestuur bereikte daarvoor een akkoord met de handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen. “De uitbreiding is 
zowel een meerwaarde voor de consument als voor de handelaars”, zegt schepen Inge Brocken, verantwoordelijk voor de vzw.

De geschenkbon werd al in 2007 gelanceerd, maar kende de 
laatste jaren een terugval. “Het voornaamste bezwaar was dat de 
geschenkbonnen niet in heel de gemeente besteed konden 
worden”, legt schepen Inge Brocken uit. “Momenteel zijn er 
slechts een honderdtal handelaars aangesloten, maar dat aantal 
zal verveelvoudigd worden. Vanaf 1 december kan je de nieuwe 
‘BV Cadeaubon’ gebruiken in alle handelszaken op ons grond-
gebied. Om ervoor te zorgen dat niet de grote ketens, maar wel 
onze lokale handelaars er beter van worden, is de voorwaarde 
wel dat deelnemende partijen hun maatschappelijke zetel in 
Beveren gevestigd is.”

Ook online te koop
Nieuw is dat de geschenkbon ook online te koop zal zijn via de 
website van Winkeldorp Beveren, aan de verkoopsautomaten in 
de Beverse centrumstraten en aan de snelbalie van het nieuw ge-
meentehuis. Daarnaast zal je de geschenkbon kunnen kopen in 
de gemeentelijke permanenties in de deelgemeenten. “De auto-
maten waren destijds vernieuwend”, vult de schepen aan. “Toch 
moeten we vandaag vooral inspelen op het online verhaal. Via 
een QR-code kan de koper zelf de waarde van de bon bepalen. 
De ontvanger kan die dan verspreid besteden in verschillende 
winkels. Het saldo is steeds te raadplegen via de website.”

Stefanie legt eed als BCSD-raadslid af
Onlangs legde Stefanie Van Remortel haar eed af als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst van Beveren. Een ideale gelegenheid voor een kort gesprek met haar.

Dag Stefanie, waarom woon je graag in Beveren?
“Beveren heeft als gemeente veel te bieden aan 
haar inwoners. Van de gezellige dorpspleinen tot 
een uitgestrekte polder met tal van wandel- en 
fietspaden. Een zeer uitgebreid aanbod in on-
derwijs, maar ook op het gebied van sportclubs 
en jeugdbewegingen komen we hier niets tekort. 
Door zijn strategische ligging vlakbij de haven 
en verschillende uitvalswegen blijkt Beveren dan 
ook een zeer populaire gemeente om te komen 
wonen.”

Rond welke thema’s zet je je maatschappelijk in?
“Als inwoner van Kallo en met ‘roots’ in Verre-
broek, blijft de leefbaarheid van onze polderdorpen 

een zeer belangrijk thema voor mij. Zorgen voor 
veilige(re) fietsverbindingen, een oplossing voor 
de huidige mobiliteitsproblemen en een vlotte 
dienstverlening aan alle inwoners krijgt dan ook 
mijn aandacht.”

Waarop moet ons beleid de komende jaren 
focussen?
“Een goed evenwicht tussen de groei van de 
haven enerzijds en de leefbaarheid van onze 
dorpen anderzijds. We moeten ook het aanbod 
in onderwijs en vrijetijdsactiviteiten blijven uit-
breiden om tegemoet te komen aan het groeiend 
aantal inwoners.”

“De automaten 
waren destijds 
vernieuwend, 
maar vandaag 
moeten we toch 
vooral inspelen 
op het online 
verhaal”, zegt 
schepen Inge 
Brocken.

Koop lokaal en 
steun onze 

Beverse 
handelaars!
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Hof ter Saksen wordt volledig gerestaureerd
De buitenrestauratie van Hof ter Saksen werd al in 2006 gerealiseerd, maar binnenkort zal ook de binnenafwerking van het 
kasteel volledig onder handen genomen worden. Het prachtige kasteeldomein zal daardoor zijn vroegere uitstraling helemaal 
terugkrijgen.

Ondanks enkele sporadische tentoonstellingen, bleven de mooie 
ruimtes binnenin het kasteel vooralsnog onbenut. Daar komt nu 
verandering in. Het dossier voor een waardige, prachtige binnen-
afwerking is klaar voor aanbesteding. De hoofdbestemming 
wordt een restaurant. Daarnaast komen er ook verschillende 
vergaderruimtes, een vijftal hotelkamers en een aantal onder-
steunende faciliteiten voor het restaurant.

Brug sluit kasteelpark af
Daarnaast zal een aparte brug rechtstreeks toegang geven tot het 
kasteel. Op die manier kan het kasteelpark ‘s avonds afgesloten 
worden. De voorbereidende werken (wegnemen van verwilderd 
groen op het eilandje achter het kasteel en een nieuwe, versterkte 
betuiging van de kasteelgracht) zijn al uitgevoerd. Ook de oran-
jerie zal op korte termijn hersteld worden na de brand. Intussen 
wordt er een procedure opgestart naar een sterke concessionaris 
die de medefinanciering zal verzorgen. We houden jullie verder 
op de hoogte over dit uitzonderlijk project.

Boudewijn Vlegels
Schepen van Erfgoed: Kasteel Hof ter Saksen

Afsprakensysteem recyclageparken
De bezoeken op afspraak aan de recyclageparken werden oorspronkelijk ontwikkeld naar aanleiding van de coronacrisis, maar 
kregen een permanent karakter omdat ze meer dan hun nut bewezen. Sinds juli vorig jaar werken de drie recyclageparken van 
Ibogem (Melsele, Rupelmonde, Verrebroek) deels op afspraak. Het afsprakensysteem wordt nu nog verder uitgebreid.

De bezoeker ervaart binnen het afsprakensysteem minder drukte, 
meer veiligheid en geniet een betere dienstverlening. Bovendien 
weet je als bezoeker ook dat je niet lang zal moeten wachten. 
Het systeem is flexibel: zo’n 30 procent van de bezoekers maakt 
de dag zelf nog een afspraak voor het recyclagepark. Ibogem 
merkt een positief gevolg voor de mobiliteit doordat inwoners 
hun bezoeken beter plannen. Er is een daling in het totaal aantal 
bezoekers, maar er wordt evenveel afval gebracht.

Verrebroek en Melsele mogelijk zonder afspraak
Uiteraard zijn we ons ook bewust van het feit dat er mensen 
zijn voor wie het maken van afspraken niet evident is. Daarom 
werken we niet volledig op afspraak. De parken in Verrebroek 
en Melsele zijn nog steeds een dag per week zonder afspraak te 
bezoeken. Op donderdag kan men in Verrebroek zonder afspraak 
terecht en op vrijdag is Melsele zonder afspraak beschikbaar.

Na een jaar was het tijd voor een grondige analyse. We merken dat 
het systeem zeer veel voordelen biedt zowel voor de bevolking als voor 
de werking van de parken en de ecologie. We hebben ondervonden 
dat het overgrote deel van de bevolking zeer tevreden is met dit 
systeem. We blijven uiteraard beschikbaar voor feedback en suggesties.

Jens De Wael
Voorzitter raad van 

bestuur Ibogem

Roger Heirwegh
Bestuurder Ibogem

Dominique Tielens
Bestuurder Ibogem

www.n-va.be/beveren 
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


