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Beveren

V.U. Jens De Wael
Schoolstraat 102
9120 Beveren

Woordje van
de voorzitter
Oktober 2012 komt steeds dichterbij.
De afgelopen maanden is er
binnen onze afdeling hard gewerkt
om ons voor te bereiden op de
verkiezingsstrijd. We zijn volop
aan de gang met de lijstvorming en
bereiden een stevige campagne voor.
Aan de kop van de lijst kiezen wij
bewust voor een tandem. Twee
personen die elkaar aanvullen en
versterken. Eén plus één is in dit
geval duidelijk drie.
Voor de eerste plaats kiezen wij
voor Bruno Stevenheydens. Een
persoon die weinig voorstelling
behoeft en wiens werk in de Beverse
gemeenteraad alom gekend en
gewaardeerd is. Ook door andere
partijen.
Voor de tweede plaats gaat onze
voorkeur
uit
naar
Ingeborg
De Meulemeester. Vanuit haar
jarenlange werk in De Bron heeft
ze sterke voeling met de sociale
problematiek binnen onze gemeente.
Daarnaast vertegenwoordigt ze, als
federaal volksvertegenwoordiger, de
Beverse bevolking in het parlement.
We gaan nu “Voluit voor Beveren!”
Twee sterke figuren die samen met de
rest van de N-VA ploeg zullen ijveren
voor een goed bestuurde gemeente,
waar het goed om wonen is. Vandaag
en in de toekomst!
Jens De Wael
voorzitter

Onze tandem
Bruno Stevenheydens:
“Nu durven veranderen, ook in Beveren!”
Wie zich kandidaat stelt moet de ambitie
durven tonen om verantwoordelijkheid
te dragen. Het is dan ook niet arrogant of
misplaatst om te zeggen dat we voor het
burgemeesterschap gaan. Uiteraard zijn we
realistisch en staan we met beide voeten op de
grond. Onze ambitie is: “Voluit voor Beveren
gaan!”. Gezonde ambitie om de gemeente te
besturen. Met respect voor de keuze van de
kiezer en met de wil tot samenwerken met
anderen.
• We gaan voor meer openheid in het beleid.
De inwoners moeten kunnen rekenen op meer inspraak en een betere communicatie ook wanneer er moeilijke beslissingen genomen moeten worden.
• We gaan voor een gezellige, leefbare, veilige gemeente.
Onze gemeente moet niet noodzakelijk de beste, grootste, …. gemeente zijn. Maar de
inwoners moeten zich er thuis voelen. De politiek moet ook in de moeilijke dossiers haar
verantwoordelijkheid nemen. N-VA wil korter op de bal spelen in een aantal veiligheidsen mobiliteitsdossiers. Meer betrokkenheid van de inwoners moet bijdragen aan
gezellige, leefbare, veilige deelgemeenten.
Ingeborg De Meulemeester:
“Een hart voor Beveren!”
Als volksvertegenwoordiger heb ik een
belangrijke taak om Beveren in Brussel te
vertegenwoordigen, vandaar onze tandem
keuze.
Deze staat symbool voor samenwerking en
communicatie.
Het gemeentebestuur moet een luisterend oor
hebben voor de mensen.
Eerlijkheid in communicatie is van
wezenlijk belang. De taakstelling van het
gemeentebestuur moet daar op gericht zijn.
De burger is veel beter af met een eerlijk
antwoord dat misschien niet zo populair is,
dan een antwoord dat de waarheid in een
verkeerd daglicht plaatst.
Samenwerking en communicatie zijn dan ook de sleutelwoorden van onze tandem.
Ik ben er alvast zeker van dat Bruno en ikzelf elkaar complementair kunnen aanvullen
zodoende dat de N-VA in Beveren garant staat voor openheid, zekerheid en efficiëntie.

Beveren heeft nu ook
een Jong N-VA-afdeling
Het bestuur van Jong N-VA Beveren met rechts
vooraan Matthijs Pietrala en Filip Kegels
Sinds begin december 2011 is er
nu ook een aparte Jong N-VAafdeling in Beveren. Al sinds jaar en
dag organiseerden de N-VA jongeren
van het Waasland gezamenlijk allerlei activiteiten voor
het gehele arrondissement.
Voorzitter Matthijs Pietrala van Jong N-VA Waasland legt
uit waarom hiertoe besloten werd: “We waren eigenlijk te
groot. Het Waasland niveau wordt een overkoepelend orgaan,
waar ervaringen en acties kunnen besproken worden. Het is dan
ook met deze reden dat we zeer recent 2 lokale afdelingen hebben
opgericht binnen het Waasland: Beveren en Sint-Niklaas”.

Kersvers voorzitter van Jong N-VA Beveren Filip Kegels
is enthousiast: “We hebben een vliegende start genomen. Op
de stichtingsvergadering werd meteen een bestuur met 13 leden
opgericht. Er worden heel wat activiteiten gepland: zo gaan we
telkens op de eerste zaterdag van de maand een Jong N-VA-café
organiseren, waarbij we tussen pot en pint rustig een babbeltje
kunnen slaan met iedereen die interesse heeft. We slaan ook aan
het fuiven, op zaterdag 14 april in Feestzaal Kolenhof, Luitenant
van Eepoelstraat 167 in Beveren. Iedereen welkom!”
We wensen de nieuwe ploeg alvast veel succes, en we
twijfelen er geen moment aan dat dit initiatief goed zit.

Geen vermindering betoelaging van de zwaar zorgbehoevende bejaarden!
OCMW-ondervoorzitter
Herman
Uyttersprot
(N‑VA) is erg verontwaardigd
over de blinde beslissing van
het kabinet Onkelinx om geen
nieuwe
betoelaging
te
voorzien van de zwaar
zorgbehoevende bejaarden.
In Vlaanderen komen er
nochtans
jaarlijks
2.000
nieuwe plaatsen bij, en die
worden
normaal
gezien
Herman Uyttersprot
gefinancierd door
het
federale budget via het Riziv.
Sinds december is deze betoelaging echter gehalveerd van
ongeveer 50 euro naar 25 euro per dag om aan personeel te
spenderen.

Herman Uyttersprot: “De Vlaamse rust- en verzorgingstehuizen kunnen dit met hun krappe budgetten niet blijven
opvangen. Daardoor dreigen uitgerekend de mensen die het
meest zorg nodig hebben – dementerende bejaarden, mensen
met verlammingen… – hiervoor extra te moeten betalen. Het
doorrekenen van deze kosten kan leiden tot een verhoging van de
dagprijzen met 25 tot 30 euro per dag.”
Het probleem kan opgelost worden als men van goede
wil is: er is immers een budget van 25 miljoen voor
zorgvernieuwingsprojecten dat niet volledig benut wordt,
terwijl Vlaanderen recht heeft op 14 miljoen daarvan. De
Federale overheid moet alleen bereid zijn deze budgetten
hiervoor aan te wenden. De specifieke problematiek de
vergrijzing in Vlaanderen wordt eens te meer gewoon
genegeerd door de PS. Hebben zij misschien zelf al
plannen met dit geld?

Dienstverlening De Lijn van en naar deelgemeenten mag niet
teruggeschroefd worden!
N-VA-gemeenteraadsleden Ingeborg De Meulemeester
en Bruno Stevenheydens zijn ernstig bezorgd over de
intenties van De Lijn om de dienstverlening fors terug te
schroeven. N-VA Beveren erkent de noodzaak van
besparingen bij De Lijn, maar vraagt om deze op
doordachte wijze door te voeren.
Ingeborg: “Enerzijds stimuleert de overheid de inwoners
tot een milieuvriendelijke mobiliteit via het openbaar vervoer,
anderzijds wordt de dienstverlening teruggeschroefd. Dat is niet
logisch. Het terugschroeven van de dienstverlening zorgt voor
een sociaal isolement voor die inwoners die afhankelijk zijn van
het openbaar vervoer.”
Bruno: ”Voor nogal wat inwoners in de deelgemeenten betekent
de terugschroeving van de dienstverlening dat zij genoodzaakt zij

eventueel avondonderwijs, sportactiviteiten, hobbycursussen,…
stop te zetten. In deelgemeente Kallo is men door het ontbreken
van een veilige fietsverbinding naar de andere gemeenten
volledig afhankelijk van het openbaar vervoer.
Vooral de situatie voor Kallo is bijzonder ernstig omdat De Lijn
voorziet om de Lijn 88 Beveren-Kallo in het weekend volledig af
te schaffen. Voor de Lijn 83 Kieldrecht – Beveren - Antwerpen
wordt de reistijd in het weekend verdubbeld, de Lijn Kieldrecht
– Antwerpen voorziet men ook om op vakantiedagen en in het
weekend volledig af te schaffen.”
N-VA heeft haar standpunt overgemaakt aan het college,
en tot onze tevredenheid heeft de gemeente inderdaad
fors gereageerd aan het adres van De Lijn.

Nieuwjaarsreceptie
Veel volk en veel
nieuwe leden op onze
nieuwjaarsreceptie.

Leefbaar Beveren
Het is nog te vroeg om ons programma te onthullen,
maar we willen al wel een tipje van de sluier oplichten.
Eén van de belangrijke kernpunten is zonder twijfel de
leefbaarheid van Beveren, de deelgemeenten en uw wijk
in het bijzonder. Beveren is een sublieme gemeente om te
wonen, maar dit staat momenteel onder druk. Mensen
hebben meer nodig dan alleen maar een dak boven hun
hoofd om zich goed te voelen.
Daarom wil N-VA Beveren:
• Open ruimten met veel groen als ontmoetingsplaatsen
voor de bewoners.
• Aaneengesloten recreatiegebieden die als groene vingers
insnijden in de wijken.
• Een doordachte mobiliteit, waar netwerken van
fietspaden en openbaar vervoer het verkeer ontlasten.
Vertrekkende van deze visie zijn wij overtuigd dat we
het goede leven in Beveren kunnen behouden, en nog
aanzienlijk verbeteren.
Voor wie het zich nog afvroeg: deze drie punten liggen aan de
basis van onze afkeuring van het dossier van het Viergemeet.
Deze nieuwe verkaveling houdt onvoldoende rekening met
de verwachte mobiliteitsproblemen, laat een recreatief bos
verdwijnen, en – ergst van al – propt niet minder dan 249
nieuwe woongelegenheden op een veel te kleine oppervlakte.

GEEF DE BEVERSE FEESTEN TERUG AAN HET
VERENIGINGSLEVEN

De N-VA gaf op de gemeenteraad vorig jaar de voorzet
om de Beverse feesten opnieuw Bevers te maken. Het
inkorten van de feesten was een goede beslissing, maar
het programma sloeg niet aan. Gemeenteraadslid Bruno
Stevenheydens drong bij het gemeentebestuur aan op een
herbronning en een nieuw concept waar samenwerking
met jeugdraad, het verenigingsleven en de horeca centraal

KORTJES:

• Amedee Kegels en Johan Smet waren er als eersten
bij om te wijzen op de zieke bomen in de Tuinlaan
in Vrasene. Eén van de bomen sneuvelde bij een
windvlaag, wat vermeden had kunnen worden. Onze
raadsleden waarschuwden al in november vorig jaar
om snel in te grijpen.
• Op nieuwjaarsdag werd Doel geconfronteerd met
een zogenaamde rave (illegale fuif). Uiteraard is er
het volste begrip voor de omstandigheden waarmee
de aanwezige politiemensen werden geconfronteerd.
Tot onze ontsteltenis werd door weigering van de
burgemeester op nieuwjaarsdag geen enkele feestvierder

Kortjes:

staat. Ondertussen is de beslissing genomen dat een
enthousiaste groep jonge mensen voor een programma
zal zorgen op het feestplein en dit in samenwerking met
jeugdraad/centrum.
Ook het feestgebeuren op het Marktplein zal veranderen.
Met onze suggestie om het gesloten karakter van de
feesttent te vermijden werd rekening gehouden. Volgens
de eerste berichten mogen we volkse feesten verwachten
en zal er gewerkt worden met een open tent. En
uiteraard blijft er het zeer succesvolle straattheater. We
wensen de verschillende
organisatoren veel succes!

BEVEREN HARTVEILIG
NA VOORZET N-VA

In ons land krijgen
dagelijks gemiddeld 30
mensen een hartstilstand
buiten het ziekenhuis. De
overlevingskansen
zijn
normaal klein, behalve
wanneer er snel hulp kan
worden geboden.
Johan Smet
N-VA-gemeenteraadslid
Johan Smet deed reeds
enkele jaren terug het voorstel om reanimatietoestellen
(AED: Automatische Externe Defibrillatoren) te plaatsen
in de verschillende deelgemeenten. Het voorstel werd nu
onderzocht en ontvankelijk verklaard. Het college besliste
over de aankoop van zeven van dergelijke toestellen. Zij
worden aangebracht in de verschillende deelgemeenten
van ons grondgebied.
In navolging van het voorstel van ons raadslid zullen er
opleidingen “Reanimatie en defibrillisatie” georganiseerd
worden. Eén en ander werd uitvoerig toegelicht in het
gemeentelijk infoblad.
(waarvan een groot deel dronken en onder invloed van
drugs) gecontroleerd. Ondanks de mogelijkheid tot
bijstand van de federale politie werd er niet ingegrepen,
onbegrijpelijk!
• Voetbalclub Eskabee – YB SK verdient een plaats
onder de Beverse voetbalzon. N-VA had geen begrip
voor de weigering van het gemeentebestuur vorig jaar
om voetbalclub YB-SK geen kansen te geven om in
Beveren te spelen. Noodgedwongen week de club uit
naar Nieuwkerken. Voor N-VA kan er geen sprake zijn
om een voetbal- of andere organisatie uit te sluiten of
stiefmoederlijk te behandelen. Ook hier rekenen we op
een mentaliteitswijziging bij het gemeentebestuur.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.
Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’
Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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