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Eindejaarperiode, tijd om even stil te 
staan bij het voorbije jaar en haar ver-
diensten. Hierbij wil ik de aandacht bren-
gen op enkele warme initiatieven vanuit 
onze bestuursploeg zoals het oprichten 
van het Huis van het Kind en het voorstel 
om de natuurgebieden meer in onze 
leefomgeving te integreren. Via kleine 
initiatieven hartverwarmend mee bouwen 
aan een fit milieu voor mens en natuur.

Beveren is een groeiende gemeente die 
zich sterk ontwikkelt en waarbij we met 
goede concepten een pad  uitzetten voor 
de toekomst. Volgende maand verwelko-
men we onze nieuwe schepen Dominique. 
Zij zal mee aan het roer van de gemeente 
staan en ons met haar eigen kijk verder 
versterken.

De voorbije maanden waren het echter 
vooral de bovengemeentelijke lijnen die 
onze actualiteit beïnvloed hebben. We 
proberen steeds oprecht een duidelijk 
onderbouwd standpunt in te nemen, in 
dialoog met jullie!  Op deze manier komt 
een breed gedragen besluitvorming tot 
stand. Wij geloven dat de N-VA deze 
garantie kan bieden.

Met deze belofte wens ik jullie veel lees-
plezier toe en een fijn eindejaar!

Met vriendelijke 
groeten,

BESTE INWONERS,

Vlaanderen is qua verkeer het tran-
sitland bij uitstek. Dagelijks rijden 
op onze wegen heel wat vracht-
wagens, waarvan vele van buiten-
landse origine. De rechtstreekse 
economische meerwaarde van dit 
vrachtverkeer is voor Vlaanderen 
zeer beperkt. Echter, de kosten voor 
de aanleg, het onderhoud en het 
herstel van de wegen worden mo-
menteel enkel door de Vlamingen 
gedragen. Hier brengt minister Ben 
Weyts (N-VA) verandering in. Vanaf 
april 2016 wordt de kilometerheffing 
voor vrachtverkeer een feit.

De heffing wordt bepaald op basis 
van drie criteria: tonnage, wegtype 
en uitstoot. Per kilometer wordt er 
een bedrag van 0,074 euro tot 0,2 
euro geheven.

De opbrengst zal worden gebruikt 
om extra te investeren in ons we-
gennet. Daarnaast zullen er maat-
regelen volgen om de kosten van de 
Vlaamse transportsector te vermin-
deren zodat ze terug concurrentiëler 
worden. 

In het Waasland zal de kilometer-
heffing op drie wegen worden toe-
gepast, namelijk op de E17, de E34 
en de N70. De R2 (de Scheldekrui-

sing langs de Liefkenshoektunnel) 
en het havengebied zijn vrijgesteld 
van heffing. 

Het vrijstellen van de R2 en het 
havengebied stimuleert het gebruik 
van de Liefkenshoektunnel door 
vrachtverkeer. Dit zal zorgen voor 
een ontlasting van de R1 (Kennedy-
tunnel) en een afname van de files 
aldaar en ook de gevolgfiles en het 
zoekverkeer op de N70. Een goede 
zaak voor Beveren, Melsele en het 
Waasland. Bovendien zorgt deze 
maatregel ervoor dat het vracht- en 
personenvervoer meer worden ge-
scheiden wat een vlottere mobiliteit 
in de hand werkt. 

De N-VA ijverde ervoor om die hef-
fing ook op de N70 te laten toepas-
sen. Dit zorgt ervoor dat de N70, 
die door centrum van Beveren en 
Melsele loopt, geen sluipweg wordt 
om de kilometerheffing op E17 en 
E34 te vermijden. Deze kilometer-
heffing is niet alleen een goede zaak 
voor de bewoners maar ook voor de 
lokale middenstand.  De bereikbaar-
heid van het centrum van Beveren 
blijft verbeterd. 

Jens De Wael
Voorzitter Arrondissement Waas

Kilometerheffing  
voor een betere  
Wase mobiliteit

Vincent Janssens
Ondervoorzitter N-VA Beveren

wenst u een prettig eindejaar!



Deze zomer hebben wij alle info over onze gemeente, 
handelaars, verenigingen gebundeld in één eenvou-
dige, gebruiksvriendelijke mobiele applicatie voor je 
smartphone. De app kan je gratis downloaden via 
de App Store of Google Play Store met als zoekterm 
‘Beveren’.

Iedereen kan een persoonlijk profiel aanmaken. Je kan 
communiceren met handelaars en zo alle promo’s en 
nieuws ontvangen, met gemeentediensten in contact 
komen en bijvoorbeeld een foto doorsturen naar het 
Meldpunt, alle activiteiten in de Uit-agenda opvragen, 
berichten ontvangen als er wegenwerken starten en ga 
zo maar door.

Het ideale communicatieplatform tussen inwoners en 
gemeente.

Deze mobiele stadsgids kan met zijn verschillende 
nieuwe toepassingen nog actueler en interessanter 
ingezet worden in de toekomst. Denk maar aan de 
mogelijkheid om tips te delen met vrienden over acti-
viteiten in onze gemeente.  Alle essentiële info binnen 
handbereik.

Een ideale citymarketing tool!

Dominique Tielens

Tijdens het weekend van 18, 19 en 20 december 2015 
wordt in samenwerking met Fiesta Europa het Winkel-
dorp Beveren omgetoverd tot een sfeervol Kerstdorp.

Naast de ijspiste zullen er dat weekend een 30-tal inter-
nationale marktkramen worden opgesteld op de Grote 
Markt, waar allerlei internationale voedingsproducten, 
maar ook unieke eindejaarsgeschenken zullen aangebo-
den worden. Op zondag 20 december zijn daarenboven 
alle winkels in Beveren-centrum geopend wegens de 
koopzondag.

Schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA):  
“Fiesta Europa organiseert reeds diverse jaren, met  
succes én in nauw overleg met de gemeente, een inter-
nationale markt in Beveren.  Tijdens de afgelopen editie 
in april 2015 werd het voorstel opgeworpen om ook tij-
dens de eindejaarsperiode de handen in elkaar te slaan.

“Met dit extra evenement wil de gemeente Beveren 
volop blijven inzetten op beleving in het Grootste 
Winkeldorp van Vlaanderen.  Ik heet u alvast van harte 
welkom in het Kerstwinkeldorp Beveren”, besluit Filip.

Beveren in één klik!

Winkeldorp Beveren wordt sfeervol Kerstdorp

www.n-va.be/beveren beveren@n-va.be

Omwille van Europese richtlijnen 
worden als gevolg van de havenuit-
breiding heel wat natuurgebieden 
aangelegd in de polders. Het haven-
bestuur is trouwens vragende partij 
voor de aanleg van natuurgebieden. 
Actiegroepen  grijpen immers het 
onvoldoende of niet tijdig realise-
ren van deze gebieden steeds aan 
om procedures te starten tegen de 
havenuitbreiding, ook al zijn ze zelf 
tegen deze grootschalige aanleg van 
natuurgebieden.

De realiteit is  dat de natuurgebieden 
rond Prosperpolder, de Hedwigepol-

der, … ondertussen worden aange-
legd. 

Voor N-VA Beveren kan het niet 
langer dat de groene administratie 
in de praktijk nauwelijks rekening 
houdt met recreatief medegebruik, 
landschapsvorming, de mogelijkheid 
voor wandel- of fietspaden, … bij 
deze aanleg.
 
Onze omgeving en ons uitzicht moe-
ten erop vooruitgaan en de mensen 
moeten daar optimaal van kunnen 
genieten. 

VERSCHRALING
Nu ervaart iedereen de natuuront-
wikkeling als een verschraling van 
het landschap. De haven valt door 
gebrek aan degelijke zichtbuffering 
hard in het landschap. Hele gebieden 
worden afgeschermd van de mens 
met prikkeldraad en verbod om te 
betreden. Polderwegen waar men 
tot voor kort nog rustig kon fietsen 
moeten verdwijnen. In dit kader is 
het duidelijk tijd voor verandering. 
We werken eraan.

Boudewijn Vlegels, schepen

Natuurgebieden ook ten dienste staan van de mensen

Bij de vorming van de coalitie aan het begin van de 
legislatuur is er afgesproken om vanaf 1 januari 2016 
Dominique Tielens aan te stellen als nieuwe N-VA-
schepen in Beveren.

Dit worden haar bevoegdheden:
• milieu en leefomgeving
• toerisme
• citymarketing
• dierenwelzijn
• ICT

De N-VA-ploeg wordt op deze manier uitgebreid tot 
vijf schepenen en staat zo nog sterker om het verschil 
te kunnen maken voor Beveren.
“Deze aanstelling is een nieuwe uitdaging want Beve-
ren heeft ontzettend veel potentieel.  Nieuwe initiatie-
ven en investeringen kunnen Beveren nog meer doen 
groeien … op alle vlak”, zegt Dominique. 

Dominique Tielens woont samen, heeft drie kinderen 
en was jarenlang zaakvoerster van foto Passe Partout.  
Beveren mee helpen besturen met aandacht voor 
creatief en innovatief beleid is haar visie. “Ik kijk er 
naar uit om van start te gaan om na een periode van 
meedenken nu mee uit te voeren”

Beveren heeft nu ook een Huis 
van het Kind, naar analogie met 
de doelstellingen van het Sociaal 
Huis. Het gaat evenwel niet om 
een fysiek huis, maar om een 
lokaal samenwerkingsverband 
waarbij verschillende organisa-
ties, samen met de gemeente, zor-
gen voor een aangepast aanbod 
voor (aanstaande) gezinnen met 
kinderen en jongeren. 

“Zij hebben vaak behoefte aan 
specifieke informatie en bege-
leiding die niet altijd eenvoudig 
te vinden is” aldus Ingeborg 
De Meulemeester, schepen van 
Sociale Zaken (N-VA). Zij was 
medebezieler van het project in 
Beveren. 

In het Sociaal Huis opent er een 
speciaal loket voor iedereen die 
vragen heeft rond gezinnen, kin-
deren en jongeren. Hier krijgen 
ze de juiste informatie en worden 
ze meteen ook naar de juiste 
organisatie of dienst doorverwe-
zen. “We willen vermijden dat 

ouders keer op keer in de wacht-
rij komen bij een organisatie die 
hen eigenlijk niet kan verder hel-
pen. Wanneer ze zich aanmelden 
bij het loket in het Sociaal Huis 
krijgen ze correcte informatie en 
weten ze bij wie ze écht terecht 
kunnen” zegt De Meulemeester.

Ook Beveren zal gebruik maken 
van het herkenbare logo van de 
kleurrijke bloem. Dit is belang-
rijk, zowel voor de organisaties 
als voor de gezinnen omdat zo 
duidelijk wordt waar zij terecht 
kunnen en voor welke punten. 

Op dit moment zijn we zeer trots 
te mogen stellen dat de vol-
gende partners zich geëngageerd 
hebben om mee te stappen in 
ons samenwerkingsverhaal: de 
gemeente, het OCMW, Kind en 
Preventie, Kind en Gezin, vzw 
De Keerkring, Gezinsbond Be-
veren, Vrij CLB Waas en Dender, 
CLB Waasland en CAW Waas 
en Dender. Het Sociaal Huis van 
Beveren, zeer recent volledig 

gereorganiseerd, wordt dan de 
trekker van ons project. Inge-
borg De Meulemeester: “Door 
de krachten te bundelen kunnen 
we meer gezinnen ondersteunen 
en kunnen we de krachten van 
iedere organisatie op zich ten 
volle benutten. 

Ik ben dan ook een sterke voor-
stander van dit project. Als 
moeder van vier zonen weet ik 
dat het niet altijd even makke-
lijk is om de juiste informatie te 
vinden”. 

Dominique Tielens nieuwe N-VA-schepen vanaf  
1 januari 2016

Een Huis van het Kind voor Beveren

Ingeborg De Meulemeester



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


