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Theaterzaal Ter Vesten  
volledig vernieuwd
Op 30 september 2016 opende Johan Smet, sche-
pen van Cultuur, de vernieuwde theaterzaal van 
Cultureel Centrum Ter Vesten. Na twintig jaar 
intensief gebruik met om en bij de 1,1 miljoen  
bezoekers drong een grondige renovatie zich op.

’s Avonds merkten toeschouwers weinig van de toenemende 
schade aan stoelen, tapijt en achterwand, maar in het  
daglicht was er aanzienlijke slijtage waarneembaar. Het werd 
een make-over met als blikvangers: de nieuwe stoelen, het 
nieuw vloertapijt, nieuwe akoestische achterwand en het  
vernieuwd verlaagd plafond met sterrenhemelverlichting.

De werken startten op 31 mei en werden afgerond op 20 
september. Nu op naar twintig jaar culturele beleving in onze 
vernieuwde en comfortabele schouwburg!

Verzet tegen  
Glastuinbouwzone blijft
De N-VA verzet zich al jaren tegen de plannen van de 
provincie om in het zuiden van Melsele een glastuin-
bouwzone te ontwikkelen. In onze regio is er geen 
maatschappelijk draagvlak voor deze inbreuk op de 
open ruimte. De N-VA zit zowel in Beveren als op 
provinciaal niveau op eenzelfde, duidelijke lijn. 

In de zogenaamde 
bloemenregio (Moer-
beke, Lochristi, Loke-
ren, Laarne, Destelber-
gen, Melle, Merelbeke 
en Wetteren) komt er 
momenteel een opper-
vlakte van 100 ha vrij 
door uitstroom van 
serres. Wij zijn dan 
ook van mening dat 
moet worden onder-
zocht of de geplande 
glastuinbouwcluster 
van 31 ha in Melsele 
niet ingepland kan 
worden in de bloemenregio. 

Van dit positief alternatief wil de meerderheid in de provin-
cieraad echter niet weten. Ze blijft halsstarrig vasthouden aan 
haar plannen. Het is jammer dat de deputatie ondanks de lokale 
tegenstand volhardt in de inplanting van de glastuinbouwsec-
tor in Melsele, terwijl er voldoende alternatieven zijn. Opnieuw 
een bewijs dat het provinciale niveau veraf staat van wat er zich 
lokaal afspeelt en geen voeling heeft bij de noden en wensen van 
de bevolking. 

Jens De Wael,  
arrondissementeel voorzitter N-VA Waas
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“In Beveren is er geen draagvlak voor 
een glastuinbouwzone. Bovendien stelde 
de N-VA een goed alternatief voor, maar 
de meerderheid in de provincieraad wil 
hier niet van weten.”
Jens De Wael, arrondissementeel voorzitter N-VA Waas
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Nieuwe kantine voor voetbalclub Eendracht Verrebroek

De club zelf was al jaren vragende partij om haar gebouw aan 
te pakken. Ze verwarmden nog op elektriciteit, het gebouw 
was slecht geïsoleerd, de keuken was niet meer in orde en de 
kleedkamers en kantine waren te klein. In 2013 keurde de 
gemeenteraad het dossier goed, en ondertussen is de voorlopige 
oplevering reeds een feit. In november 2016 zal de vernieuwde 
voetbalkantine officieel geopend worden.  

Filip Kegels, schepen en huidig ondervoorzitter en ex-voorzitter 
van de club: “De club drong al jaren aan bij het bestuur om de 

kantine te verbouwen. Voor de club is deze nieuwe kantine een 
absolute zege. Dit geeft hen de nodige zuurstof om verder te 
groeien.” Het bestuur van Eendracht Verrebroek is de gemeente 
dan ook zeer dankbaar voor de inspanningen. Vorig jaar hadden 
we al de renovatie van onze terreinomgeving, en nu hebben we 
onze vernieuwde kantine. We willen graag meer jeugdspelers 
aantrekken bij de club en met deze vernieuwde kantine en om-
gevingswerken hebben we meer aantrekkingskracht om jonge 
spelers te overtuigen om voor Eendracht Verrebroek te kiezen.

De bouw van de voetbalkantine van Eendracht 
Verrebroek dateert van 1983. Ze waren toen de 
eerste club in groot Beveren die een nieuwe kan-
tine kregen van de gemeente. Nu ongeveer 33 jaar 
later was het tijd dat er een grondige renovatie of 
nieuwbouw kwam. Het is een combinatie van beide 
geworden.

Kieldrecht op de kaart zetten
De aankoop van de Rijkswachtgebouwen en de verhuis van 
KSK Kieldrecht naar Oud-Arenberg is de aanleiding om 
het centrum van Kieldrecht grondig te vernieuwen en dus 
mooier en aantrekkelijker te maken. Volgens de N-VA zijn er 
verschillende uitdagingen die een oplossing moeten krijgen:

 De gemeenteschool en 
academie die na verschillende 
verbouwingen nog steeds en meer 
dan ooit kampen met plaatsgebrek 
en ruimte om te spelen. De school 
moet ook een meer veilige toegang 
krijgen door de ingang naar de 
binnenzone te verplaatsen.

 De tennistereinen die aan een 
opknapbeurt toe zijn.

 De kinderopvang een meer 
kwalitatieve omgeving geven.

 Uitbreidingsmogelijkheden 
voor het zorgcentrum Vives 
met plaats voor bijkomende     
assistentiewoningen en een 
gezellige buitenruimte.

 Nieuwe vergaderruimte en 
uitbreiding van de foyer voor OC 
Ermenricke.

Het is vooral belangrijk dat de 
binnenzone het open en groen 
karakter behoudt en versterkt 
wordt door een parkachtige 
aanleg. Naast de heraanleg van 
de Merodestraat  en  Molenstraat 
betekent dit een echte facelift  
voor het centrum dat Kieldrecht  
als woongemeente sterker op de 
kaart zet.

Het ruimtelijk inrichtingsplan 
(masterplan Kieldrecht) dat 
de komende maanden wordt 
ontworpen, zal gebeuren in nauw 
overleg met de omwonenden en de 
gebruikers van de zone. 

Dit plan kan een voorbeeld zijn om 
ook andere deelgemeenten in de 
toekomst aan te pakken.

Filip Kegels,
schepen van Jeugd

  De nieuwe kantine geeft voetbalclub Eendracht Verrebroek de 
nodige zuurstof om te kunnen groeien.

  Schepenen Filip Kegels, Boudewijn Vlegels, Johan Smet en gemeente-
raadslid Jan Van De Perre.
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Ingeborg De Meulemeester:
“Beveren heeft veel alternatieve vervoersmogelijkheden 
voor minder mobielen”
Voor minder mobiele mensen is het niet altijd duidelijk welke  
vervoersmogelijkheden voor hen beschikbaar zijn. Nochtans heeft  
Beveren heel wat alternatieven te bieden voor deze mensen. Het  
openbaar vervoer nemen is namelijk niet altijd even eenvoudig voor 
hen waardoor ze vaker beroep moeten doen op familie of vrienden. 
Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Ingeborg De Meulemeester 
wil de alternatieven daarom graag eens belichten. 

Naast het openbaar vervoer,  
welke andere vervoersmogelijk- 
heden heeft Beveren te bieden?

Voor personen die niet op eigen kracht 
gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer en dit kunnen aantonen met 
een medisch attest bestaat de Handicar 
Beveren. De voorwaarde hierbij is dat het 
vertrek- of eindpunt steeds in Beveren 
gelegen moet zijn. De Handicar is het 
meest gebruiksvriendelijke alternatief 
voor personen die rolstoel gebonden zijn. 
Voor mensen met een inkomen lager dan 
tweemaal het leefloon en die moeilijk het 
openbaar vervoer kunnen gebruiken, is de 
minder mobielen centrale CM of de Sol-
mobiel liberale mutualiteit een geschikte 
oplossing. Om van de Solmobiel gebruik te 
maken is de voorwaarde dat u lid bent van 
de liberale mutualiteit. Daarnaast bestaat 
ook nog de B-Mobiel Bond Moyson.

Welk kostenplaatje hangt daaraan 
vast?

Dat is zeer schappelijk. Voor de Handicar 
Beveren en de Solmobiel betaal je geen 
inschrijvingsgeld. Indien je gebruik wil 
maken van de minder mobielen centrale 
CM betaal je jaarlijks 10 euro en voor het 
minder mobielenvervoer BM is er een vas-
te kost per rit van 1 euro. Voor deze vier 
alternatieven ligt het bedrag per kilometer 
tussen de 0,30 en 0,35 cent per kilometer.

Wie staat er achter de organisaties?

De organisaties werken met vele vrijwilli-
gers. Elke organisatie die ik zonet op-
somde, is dan ook op zoek naar helpende 
handen om minder mobiele personen een 
rit te kunnen aanbieden. Om vrijwilliger 
te worden, dien je over een eigen auto, een 
autoverzekering en een bewijs van goed 
gedrag en zeden te beschikken. De auto 
wordt door de mutualiteit zelf omnium 
verzekerd.

Gehuchten moeten blijven!
Het bestuur van Beveren komt op voor het behoud van Ouden Doel en Rapenburg. 
Het college startte dan ook onmiddellijk een procedure bij de Raad Van State toen 
werd vastgesteld dat Ouden Doel en Rapenburg zouden verdwijnen omwille van de 
natuurcompensaties.
De auditeur van de Raad van State geeft 
ondertussen de gemeente gelijk in deze 
procedure, vooral wat Ouden Doel 
betreft. Beide gehuchten kunnen perfect 
blijven bestaan, ongeacht de verdere 
ontwikkeling van de haven. We maken 
al jaren mee dat alles moet wijken voor 
haven en natuur, het wordt tijd dat met 
de inwoners van deze gehuchten en met 
uitbreiding ook de ganse poldergemeen-
schap rekening wordt gehouden.

De gehuchten zijn een meerwaarde voor 
de ganse omgeving. Naast wonen zijn 
Ouden Doel en Rapenburg ook ideale 

stapstenen en rustpunten voor een recre-
atief wandel- en fietsgebied. Het college 
heeft dan ook beslist om een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken 
met de bedoeling deze gehuchten te be-
houden, op te waarderen en het landschap 
te versterken.

Op dit moment wonen in Ouden Doel 
nog meer dan 50 inwoners in totaal 28 
van de 34 woningen. Een derde van de 
woningen zijn in handen van de overheid. 
Voor de opmaak van dit uitvoeringsplan 
moet onderhandeld worden met een 
aantal overheden. Alleen al omdat een 

aantal maatregelen nodig zijn voor de 
afscherming tussen de gehuchten en de 
natuuringrepen.

Voor meer leefbaarheid in de polders 
blijven we druk zetten op dit dossier.

Boudewijn Vlegels
Schepen van Ruimtelijke Ordening

Voor meer informatie kan u contact 
opnemen met:
  Het Sociaal Huis. 03/750.46.06 

Handicar Beveren
  Lieve Coussens. 03/760.93.88 

minder mobielen centrale CM
  Ann van Cauwenbergen. 

09/333.58.63  
minder mobielenvervoer BM

  Partena 022/18.22.22, Securex 
078/15.12.45 en OZ 078/15.24.21

  De website www.solidariteit.be 
www.solidariteit.be of 
078/05.51.00 – Solmobiel liberale 
mutualiteit
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


