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BEVEREN
Verandering is meer
dan een leuze

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

De kracht van verandering. Met
deze slagzin trok de N-VA in 2012
naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit was voor ons niet enkel
een slogan, maar ook een belofte.
Als we terugkijken op de afgelopen
twee jaar kunnen we een mooi
traject voorleggen. Onze ploeg
heeft hard gewerkt aan het bestuur
waarvoor u heeft gekozen.
De kwalitatieve verbetering van
onze gemeente, met oog voor de
veiligheid, levenskwaliteit en het
ontwikkelen van een aangename
omgeving waren onze streefdoelen.
Dit moet structureel en financieel
verantwoord gebeuren. Hierbij
gaan we op een goede manier om
met de gemeentelijk bevoegdheden.
We beheren de middelen die we ter
beschikking hebben op een correcte
manier.
Al onze realisaties in dit blad
opsommen, zou ons te ver leiden.
Zoals gebruikelijk beperken we ons
tot onze meest in het oog springende realisaties en projecten.
De kracht
van verandering in onze
gemeente is
geen holle
slagzin. Het
is een positieve realiteit!

JENS DE WAEL
Voorzitter
N-VA Beveren

www.n-va.be/beveren

OCMW SCOORT MET DE ‘WERKLIFT’
In deze bestuursperiode heeft het OCMW het project ‘Werklift’ opgestart. Hiermee worden mensen met een leefloon ingeschakeld in een traject waarbij zij
opdrachten moeten uitvoeren onder begeleiding van een verantwoordelijke.
Dit gebeurt in samenwerking
met de Groep INTRO, een vzw
die zich als doel stelt mensen
die moeilijk hun weg vinden in
onze samenleving te ondersteunen. Door het verwerven
en versterken van hun competenties, kunnen zij als persoon
sterker worden en volwaardig
deelnemen aan de samenleving.

Onze OCWM-fractie:
Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, Annick
Thibaut, Peter De Clercq en Erna Tindemans.

Wanneer deze personen echter niet
goed meewerken, onwillig zijn of
onwettig afwezig zijn, dan zal hun
leefloon (tijdelijk) geschorst worden. Op die manier geven we
nieuwe kansen aan mensen, maar zorgen we er tegelijkertijd ook voor dat ze ter
verantwoording worden geroepen indien zij deze kansen niet grijpen.

We geven leeﬂoners de kans om
volwaardig deel te nemen aan de
maatschappij.

De N-VA-fractie ondersteunt dit project ten volle en heeft dit mee vorm kunnen
geven. Het afgelopen jaar hebben verschillende personen het programma gevolgd. De resultaten zijn bemoedigend!

NIEUWJAARSRECEPTIE

POL VAN DEN DRIESSCHE
is onze gastspreker.

16 januari 2015
20 uur - Zaal Ter Meersch
N-VA Beveren nodigt u
graag uit op haar nieuwjaarsreceptie op vrijdag
16 januari. U bent welkom vanaf 20 uur in zaal
Ter Meersch, Vesten 23 in
Beveren. Uiteraard wensen wij alle inwoners van
Beveren nu alvast een
gelukkig nieuwjaar!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA zet schouders onder week van de armoede
In oktober vond in onze gemeente de week tegen de armoede plaats. De N-VA-raadsleden (zowel van de gemeente als van het OCMW) beslisten om de strijd tegen armoede
te steunen. Zij maakten persoonlijk een financiële bijdrage over aan twee organisaties
die zich dagelijks inzetten voor de minderbedeelden.

Sociaal wonen in Beveren
N-VA Beveren heeft steeds ambitieuze doelen gehad voor
betaalbare woningen. Het Vlaamse regeerakkoord geeft
het woonbeleid een nieuwe richting en geeft ons nieuwe
bouwstenen en middelen om die doelen te bereiken.

Lokaal woonoverleg
Om dit te realiseren is een zeer belangrijke rol weggelegd
voor het lokaal woonoverleg. Beveren beschikt als lokaal
bestuur over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken
die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale
woonmarkt of die inspelen op de lokale ontwikkelingskansen. We beschikken daarmee over de vrijheid én de verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te
ontwikkelen.
De N-VA-vertegenwoordigers in de Gewestelijk Huisvestingsmaatschappij (GMH) Beveren en de Waasse Landmaatschappij (WLM) zetten hun schouders onder een
correct, eerlijk en transparant woonbeleid. De droom van
een kwaliteitsvolle woning tegen betaalbare prijs mag voor
de modale Vlaming niet onbereikbaar zijn. Sociaal huren en
kopen voor zij die het echt nodig hebben, daar wil N-VA
Beveren over waken.

Een betaalbare woning voor iedereen
De GMH realiseerde al om en bij de 3 300 woongelegenheden (2 616 huurwoningen en 681 koopwoningen). De WLM
bouwde 138 sociale koopwoningen in Beveren (jaarverslag
2013). Om het sociaal bindend objectief koopkavels in
Beveren te verwezenlijken, zal de WLM de komende jaren
nog 142 woningen bouwen.

Onze vertegenwoordigers in de GMH en WLM, bij
een project in de Kolkstraat in Vrasene: Chantal
Van Gassen, Jens De Wael, Eveline Moortgat,
Johan Smet, Kristel Janssens, Patrick Peeters.

De N-VA wil ervoor zorgen dat iedereen in een comfortabele woning kan leven. Een degelijke en betaalbare woning
in een aangename omgeving is immens belangrijk in een
mensenleven. Zo zorgt een warm nest voor meer kansen
voor kinderen (gezondheid, studies,…).

N-VA Beveren neemt haar verantwoordelijkheid door
samen te werken op verschillende bestuursniveaus. Zo
kunnen we goede initiatieven uit de grond stampen voor
onze inwoners. Kortom: de N-VA staat voor een sociaal,
maar geen socialistisch beleid.

N-VA Beveren goed vertegenwoordigd in nieuw arrondissementeel bestuur
Op 25 oktober 2014 werd in SintNiklaas een nieuw arrondissementeel N-VA-bestuur verkozen. Onze
eigen Jens De Wael werd verkozen
als voorzitter van N-VA Waasland.
Hij is voorzitter van de Beverse
gemeenteraad en van N-VA Beveren.
De afgelopen twaalf jaren maakte hij
al deel uit van het arrondissementeel
bestuur, waarvan vijf jaar als secretaris.
“Het arrondissementeel niveau heeft
als taak bruggen te bouwen tussen het

beveren@n-va.be

lokale en het nationale niveau enerzijds en tussen de onderlinge leden en
afdelingen anderzijds. Met de vernieuwde bestuursploeg willen we bovenlokale samenwerking promoten en
willen we het Waasland op die manier
versterken”, aldus Jens De Wael.
Verder werd Peter De Clercq herverkozen als arrondissementeel secretaris en
maken ook Joeri Meul, Kristel Janssens, Ingeborg De Meulemeester en
Matthijs Pietrala deel uit van het
nieuwe arrondissementeel bestuur.

De arrondissementele N-VA-vertegenwoordigers: Joeri Meul, Ingeborg De
Meulemeester, Matthijs Pietrala, Jens De
Wael, Peter De Clercq en Kristel Janssens.

INGEBORG DE MEULEMEESTER

in het Vlaams Parlement
Op 25 mei 2014 werd ik rechtstreeks
verkozen als Vlaams Parlementslid.
In het parlement zal ik de commissies
Onderwijs en Buitenland opvolgen.
De komende vijf jaar richt ik me onder
meer op ontwikkelingssamenwerking
en noordwerking. Binnen de commissie Onderwijs koos ik voor een focus
op opleidingen in de zorgsector, de
spijbelproblematiek, armoede in het
onderwijs en de kwaliteit in het onderwijs (M-decreet).

Luxeverzuim
Door middel van vragen, interpellaties
en voorstellen van resoluties kan ik als
parlementslid de regering controleren.
Zo heb ik minister van Onderwijs
Hilde Crevits al ondervraagd over het
verplichte doktersbriefje in de strijd

tegen luxeverzuim. Zij verklaarde dat
ze deze regel opnieuw wil annuleren
omdat het doktersbriefje onvoldoende
effect bewees te hebben om het luxeverzuim tegen te gaan. Ik heb dan ook
beslist om haar acties rond spijbelen,
ook het meerderjarig spijbelen, op de
voet te volgen.

Duurzame ontwikkeling
Binnen de commissie buitenland ben
ik mede-ondertekenaar van een resolutie over de post-2015 ontwikkelingsagenda. Een belangrijk thema dat de
toekomst van de internationale, nationale, regionale en lokale beleidsniveaus zal beïnvloeden. We willen de
Vlaamse Regering aanmanen om van
duurzame ontwikkeling een speerpunt te maken van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.

N-VA blijft havenarbeiders steunen
Zeer veel Beverse inwoners zijn tewerkgesteld in de
haven. Niet verwonderlijk gezien de grote havenactiviteit
op ons grondgebied. De afgelopen weken verwijten opruiende partijen ons dat we de wet-Major willen afschaffen. Deze wet beschermt onze havenarbeiders en
beschermt hun tewerkstelling. Laat ons dus alle desinformatie voor eens en altijd uit de wereld helpen: wij willen
de wet-Major niet afschaffen!

Met mijn ervaring kan ik
een meerwaarde zijn in
de commissies.
Elke dag in het Vlaams Parlement
brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee. Met mijn achtergrond als sociaal
verpleegkundige, federaal Kamerlid
en moeder van vier zonen ben ik er
zeker van dat ik een grote meerwaarde
zal zijn voor de commissies. Samen
met jullie zullen we de nodige veranderingen doorvoeren!

Als we sociale dumping uit lage loonlanden willen bestrijden, is er nood aan regels die oneerlijke concurrentie tegengaan. Als volkspartij willen we vermijden dat onze
werkende bevolking ten prooi valt aan buitenlandse werknemers die tegen te lage lonen onze arbeidsmarkt komen
ontwrichten. In die zin is het noodzakelijk om de toepassing van de wet-Major te herzien. In goed overleg met de
sociale partners willen we deze hervorming bespreken,
maar een afschaffing van de wet willen we zeker niet.

Wet-Major niet afschaffen, wél moderniseren
We willen de job van de lokale
havenarbeider niet bedreigen.

Allereerst zien we grote toepassingsverschillen van de wet
in de verschillende Vlaamse havens. Wij vinden het belangrijk dat er een gelijke behandeling is van alle havenarbeiders van ons land. Daarnaast dient het begrip havenarbeid
duidelijker te worden gedefinieerd. Toepassing op activiteiten die niets met havenarbeid te maken hebben, zorgt er
immers voor dat sommige bedrijven hun concurrentiekracht verliezen en dat er zelfs jobs verloren gaan.
We willen de job van de lokale havenarbeider niet bedreigen. We willen de wet-Major niet afschaffen, maar we willen havenarbeid moderniseren, in goed overleg met
werkgevers en vakbonden en in het belang van onze werkende bevolking.

Schrijf je nu in op onze digitale nieuwsbrief
Wil je graag de activiteiten van N-VA Beveren op de voet volgen of op de hoogte
zijn van belangrijke beslissingen binnen onze gemeente? Schrijf je dan snel in voor
onze digitale nieuwsbrief en stuur jouw e-mailadres naar beveren@n-va.be.

www.n-va.be/beveren

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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