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BEVEREN-WAAS
Voorwoord
van de voorzitter
Met het eindejaar voor de deur duiken de jaaroverzichten langs alle
kanten op. Iedereen bekijkt dit jaar
door zijn eigen bril. Zo doen wij dat
ook.

Grote uitdagingen

V.U.: Jens De Wael - Schoolstraat 102 - 9120 Beveren-Waas - info@n-va.be

2013 was voor N-VA Beveren een belangrijk jaar. Wij gingen het engagement aan om onze gemeente te
besturen. Beveren staat de komende
jaren voor grote uitdagingen. Denk
maar aan de toenemende mobiliteit,
de stijging van ons bevolkingsaantal,
de sluiting van Doel 1 en 2, …
Het is onze plicht om dit alles op een
goede manier aan te pakken. Niet alleen door actie op korte termijn,
maar zeker ook door maatregelen te
nemen met een effect op lange termijn. Zowel voor de huidige als voor
de toekomstige generaties moet het
in Beveren goed wonen zijn.

Belofte van goed beleid
De initiatieven die we de komende
jaren in onze gemeente zullen
nemen, zijn neergeschreven in een
lijvig beleids- en begrotingsplan.
Niet zomaar
een bundel
papier, maar
een engagement. Een
belofte van
goed beleid!

JENS DE WAEL
Voorzitter
N-VA Beveren

www.n-va.be/beveren-waas

IBOGEM: EEN BELANGRIJKE INTERCOMMUNALE,
DICHT BIJ ONZE BEVOLKING
Ibogem is de intercommunale die instaat voor een duurzaam afvalbeheer in
de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Op 16 april 2013 werd een
nieuwe raad van bestuur verkozen die de volgende zes jaar dit belangrijk
bedrijf zal besturen.
Johan Smet, Jan Weyers en Roger Heirwegh zijn de N-VA-raadsleden die door
de gemeente Beveren werden afgevaardigd naar de raad van bestuur. Hierin
werd Roger aangesteld als voorzitter.
“Samen met de andere
bestuurders willen we
werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam
afvalbeheer. In een
sector die voortdurend evolueert is het
alleszins onontbeerlijk
om bij te blijven.
Hoe we dit willen aanpakken is uiteengezet
in onze beleidsnota,
die binnenkort te
raadplegen is op
onze website
Van links naar rechts: Jan Weyers, Johan Smet,
(www.ibogem.be).
Filip Kegels, Roger Heirwegh.
Onze toekomstvisie is
vertaald in 10 concrete
doelstellingen. Centraal daarbij staan onze klanten, de burgers van de drie gemeenten. Goede dienstverlening is in elk geval essentieel.
Ons team van ongeveer 40 gemotiveerde medewerkers staat in voor de dagdagelijkse uitwerking van onze doelstellingen.
Samen, met u allen, willen we op een correcte en verantwoorde manier omgaan
met afval. Ons milieu en de volgende generaties zullen er wel bij varen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn i.v.m. onze werking, aarzel niet ons te
contacteren.”
Roger Heirwegh - Voorzitter Ibogem
roger.heirwegh@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Sociale huisvesting: bouwen aan Beveren
Van links naar rechts Boudewijn Vlegels,
Jens De Wael, Charlotte Van Strydonck, Chantal
Van Gassen, Johan Smet, Patrick Peeters,
Eveline Moortgat, Kristel Janssens.

Het ‘recht op wonen’ is een basisrecht in onze maatschappij. Iedereen heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare woonplaats.
Daarnaast is het ook belangrijk dat wonen in eigen streek
mogelijk blijft. Dit zorgt ervoor dat de sociale netwerken
intact blijven en voorkomt ontheemding.

Blijven investeren in sociale huisvesting
Niet iedereen kan echter terecht op de private woonmarkt. Blijvend investeren in sociale huisvesting is dan
ook belangrijk. Zowel sociale koop- als huurwoningen
blijven een belangrijk instrument om het ‘woonrecht’ voor
iedereen te vrijwaren.
Gisleen Van Vossel
en Amedee Kegels:
“Naast de nieuwe
generatie is ook de
jarenlange ervaring
van belang”

Onze vertegenwoordigers binnen de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en de Waasse Landmaatschappij streven naar een goed aanbod binnen onze gemeente.
Samen bouwen we aan Beveren. Dat van nu en in de toekomst.

Een groene long in Melsele
Met de aanplanting van het geboortebos in Melsele werd
het startschot gegeven voor de ontwikkeling van het
Molenbeekpark. In 2014 zal het park verder worden
afgewerkt en wordt er een groene long in het centrum
van Melsele gecreëerd.
Enerzijds zal dit landschapspark een oase van ontspanning
en recreatie zijn. Anderzijds realiseren we hiermee een
autovrije verbinding met het centrum
voor de gezinnen ten zuiden van de
N70.
Het is de bedoeling dat we de
komende jaren ook in de andere
deelgemeenten aan dergelijke
natuurontwikkeling doen. Zo investeren we in de verdere
ontwikkeling van groen in onze gemeente.

FILIP KEGELS
Schepen

N-VA Beveren voor het goede doel
Naar aanleiding van de Meneer Konijn-actie van radiozender Qmusic besloot ook N-VA Beveren haar steentje bij te dragen om geld
in te zamelen voor de vzw Kindergeluk. Met de organisatie van een
Sinterklaasbezoek voor een groep kinderen in Beveren voor wie een
Sinterklaasfeest geen evidentie is, werd een mooi bedrag ingezameld
dat persoonlijk door een N-VA-delegatie werd overhandigd aan de
Q-music-dj op de Grote Markt in Beveren.
N-VA Beveren bedankt iedereen die deze actie ondersteund heeft.

beveren@n-va.be

CHARLOTTE
VAN STRYDONCK

INGEBORG
DE MEULEMEESTER
Schepen

Financiële orde op zaken
Goed bestuur betekent in de eerste plaats financieel orde op zaken stellen. Beveren kampte met een groot structureel
tekort op de jaarrekening 2012. Langer deze toestand laten voortduren is onverantwoord. Dat zou leiden tot de ontsporing van de financiële toestand van de gemeente. Na een grondige financiële analyse werden de noodzakelijke
maatregelen genomen. Er al zal in deze bestuursperiode meer dan 50 miljoen euro bespaard worden. Meer efficiëntie,
meer soberheid, nieuwe werkmethoden zullen daarvoor zorgen.
Spijtig genoeg zijn deze drastische besparingen niet voldoende en komen er ook nieuwe lasten. De saneringsoperatie
bestaat uit 60 procent besparingen en 40 procent inkomsten. Alle maatregelen samen zorgen op het einde van deze bestuursperiode voor een gezonde financiële toestand. De minderopbrengst (- 9 miljoen euro ) door het tijdelijk uitvallen
van kerncentrale Doel 3 en de sluiting van Doel 1 en 2 wordt opgevangen. Bovendien is er ruimte voor belangrijke en
noodzakelijke investeringen en blijft Beveren bij de absolute top van de gemeenten met een lage belasting.

Goede oplossing op komst voor Kieldrechtse verenigingsleven

BOUDEWIJN
VLEGELS
Schepen

Vanaf het moment dat we vernamen dat het ACW het centrum zou verkopen heeft het college
kort op de bal gespeeld. Eerst was het even afwachten of privé-geïnteresseerden een oplossing
konden bieden. Om te overbruggen werd wel al financiële steun toegezegd. Nu duidelijk is
dat privé-instanties geen oplossing kunnen bieden worden alle mogelijkheden bekeken. Eén
ervan is een zaal bijbouwen met annex keuken met gebruik van cultuurbudgetten. Een andere
is de aankoop en grondige renovatie van het Cenrum. In het kader van goed bestuur is het
vanzelfsprekend dat niet impulsief gereageerd wordt maar er een zorgvuldige afweging
gebeurt. In elk geval zal er snel een beslissing komen.

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Beveren

N-VA Beveren nodigt u
van harte uit op onze
nieuwjaarsreceptie.
Deze vindt plaats op vrijdag 17 januari om 20 uur
in Feestzaal Scala (Stationsstraat in Beveren).
Gastspreker:

Kamerlid Sarah
Smeyers.

www.n-va.be/beveren

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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