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V.U. Jens De Wael
Schoolstraat 102
9120 Beveren

Woord van
de voorzitter

N-VA Beveren heeft een nieuw bestuur
N-VA Beveren neemt volop haar verantwoordelijkheden op. Hieronder kan je kennis
maken met de voorzitter en de mandatarissen:

Beste Beverenaar,
De hernieuwing van het bestuur
van N-VA Beveren ligt reeds enkele
maanden achter ons. Alle zeilen
zijn ondertussen bijgezet: met vereende krachten, frisse ideeën en een
grote dosis doorzettingsvermogen
bouwen wij, samen met onze coalitiepartners, aan de prachtige leefgemeenschap die Groot-Beveren is.
Het is voor mij een eer om het voorzitterschap van onze N-VA-afdeling
waar te nemen. Samen met onze
ploeg beloof ik met hart en ziel om
een belangrijke rol te spelen in de
positieve ontwikkeling van onze
gemeente.
Maar ook jij kan je steentje bijdragen. Wens je lid te worden of wil je
meer weten over de werking van
N-VA Beveren? Contacteer dan een
van onze bestuursleden. Hun gegevens vind je op deze pagina.
Jens De Wael,
Voorzitter N-VA Beveren

JENS DE WAEL
voorzitter, 31 jaar,
gehuwd, 2 dochters
personeelsmanager
jens.dewael@n-va.be
0495 67 81 98

AMEDÉ KEGELS
gemeenteraadslid
75 jaar, gehuwd, 3 zonen
en 2 dochters
gepensioneerd
amede.kegels@n-va.be
0486 47 85 04

INGEBORG DE MEULEMEESTER
gemeenteraadslid
46 jaar, gehuwd, 4 zonen
volksvertegenwoordiger
ingeborg.demeulemeester@n-va.be
0496 06 89 34

JOHAN SMET
gemeenteraadslid
55 jaar, gehuwd,
2 dochters
kinesist
johan.smet@n-va.be
0478 31 82 34

HERMAN UYTTERSPROT
ondervoorzitter OCMW
58 jaar, gehuwd
projectleider
architectenbureau
herman.uyttersprot@n-va.be
0479 95 13 82

Verder bestaat het bestuur uit:
Peter De Clercq, ondervoorzitter en communicatieverantwoordelijke
Filip Kegels, secretaris
Ghislain Van Vossel, penningmeester en ledenverantwoordelijke
Thomas De Clercq, organisatieverantwoordelijke
Joeri Meul, jongerenverantwoordelijke
…en in alfabetische volgorde:
Frederik Brys, Paul Crutzen, Matthijs Pietrala, Richard Suy, Hubert Van De Vijver,
Chantal Van Gassen, Frank Van Leuvenhaege, Stijn Van Remortel, Charlotte Van
Strijdonck, Pieter Verreecken en Jan Weyers

Wat met de wachtdiensten in Beveren?

Een goede gezondheid is voor iedereen van
groot belang. Logisch dus dat er grote budgetten
worden vrijgemaakt om de gezondheidszorg te
financieren in ons land. In België kennen wij trouwens een uitgebreid netwerk van zowel eerstelijnsdiensten (huisartsen, thuisverpleging, apothekers,
tandartsen,...) als tweedelijnsdiensten (medische specialisten, klinieken, gezondheidscentra,…) Op dat
vlak hebben we geen reden tot klagen.
Maar de organisatie van de weekenddiensten blijft
wel een pijnpunt. In de weekends is men immers
aangewezen op huisartsen van wacht of de spoeddienst van het ziekenhuis. Zo kan Beveren terecht op
de spoedafdeling van het AZ Nikolaas, campus
Maria Middelares. Maar door de fusie van de ziekenhuizen in de regio, is de interventietijd verlengd. De afstand tussen de spoeddienst en iemand
die in deelgemeente Kieldrecht woont, is bijvoorbeeld 16 kilometer. Bij een acuut medisch probleem
kan dat het verschil zijn tussen leven en dood.

DE N-VA ALS WAAKHOND VAN HET WELZIJN
Het gemeentebestuur moet zich als vertegenwoordiger van de bevolking in deze discussie mengen.
N-VA Beveren ziet vier mogelijkheden om aan de behoefte van een weekendpermanentie tegemoet te
komen :
1. Spoeddienst
Het gemeentebestuur kan onderhandelen met AZ
Nikolaas om een spoeddienst te organiseren op de
campus Sint-Anna in Beveren.
2. Huisartsenwachtpost
In overleg met de huisartsen kan men nadenken over
de oprichting van huisartsenwachtpost.
3. Netwerk van AED’s en reanimatie-opleiding
Het plaatsen van AED’s (defibrillators die het hart
weer op gang kunnen brengen) en opleidingen in
reanimatietechnieken hebben een belangrijke aanvullende rol.
4. PIT
Tot slot zou de oprichting van een PIT (Paramedisch
Interventie Team) een bijdrage kunnen leveren om
de meest acute zorg toe te dienen. Zo'n PIT kan men
verbinden aan de campus Sint-Anna van het AZ
Nikolaas.
Om te bepalen wat wel en niet kan, is verder overleg
nodig met de diensten van de FOD Volksgezondheid. Die coördineert de organisatie van de medische
hulpdiensten. Het gemeentebestuur moet de huidige toestand in kaart brengen en de leemten die er
zijn benoemen én opvullen. Een gesprek met de hogere overheid, om de te nemen initiatieven te kaderen, lijkt ons ook nuttig.

De Sint- Annakliniek in vervlogen tijden

De inwoners van Beveren zijn vragende partij voor
een goed georganiseerde weekendpermanentie.
Want die is nodig in een regio die zowel een havenomgeving, een drukbevolkt kleinstedelijk gebied en
een uitgestrekt landelijk gebied omvat.

N-VA wil geen verhoging gemeentebelasting
Het gemeentebestuur wil de gemeentebelastingen in
Beveren op 4 % houden, ook al staan er heel wat projecten op stapel. De N-VA maakt zich sterk dat dit
ook de volgende jaren zo moet blijven. We betalen
hier inderdaad relatief weinig gemeentebelastingen,
dat is waar. maar de Beverenaar ziet dit als compen-

satie voor de opgeofferde poldergronden en de nabijheid van de industrie. N-VA Beveren sluit zich
hierbij aan. Wij willen het gematigde tarief behouden, zelfs als alle ambitieuze projecten van de gemeente effectief uitgevoerd worden.

Een dag uit het leven van…
Ingeborg
De Meulemeester
Sinds juli vorig jaar is Ingeborg De Meulemeester volksvertegenwoordiger in de Kamer.
Hoe ziet een dag in haar leven er eigenlijk uit ?
5u45 :
6u15 :
6u45 :
8u00 :
8u30 :
9u00 :
10u00 :
12u30 :
13u30 :
14u15 :
17u45 :
18u15 :
19u00 :
20u00 :
20u45 :

22u30 :
23u00 :

Ik sta op nog voor de wekker afloopt. Zo heb ik de
badkamer vijftien minuten voor mij alleen.
Ingeborg laat de stem van het Waasland
Terwijl ik een boterham eet, neem ik de kranten door.
horen in het federale parlement.
Als mijn man en onze vier zonen aanschuiven voor het ontbijt
zitten we even gezellig samen voor ik moet vertrekken.
Vertrek met de wagen naar Brussel.
Aankomst in het Parlement – computer aan, mails nakijken.
Gesprek met onze fractiemedewerkster Gezondheidszorg over een Londense conferentie waar ik vorige
week aan deelnam.
Snel naar de Franse les! Belangrijk, want zo hoef ik niet steeds een beroep te doen op tolken.
Begin van de commissie Justitie: een hoorzitting door gehandicaptenorganisaties i.v.m. een nieuw
wetsvoorstel. Het juridische aspect is voor mijn collega Kristien, ik waak over de menselijke aspecten.
Ik spurt naar de Interparlementaire Werkgroep voor de Milleniumdoelstellingen, waar ik tot ondervoorzitter wordt verkozen. Op de agenda: een actie om de aandacht te vestigen op kinder- en moedersterfte.
Even de voorbereiding van de namiddag doornemen op mijn kantoor, terwijl ik mails check en enkele
telefoontjes pleeg.
Een hoorzitting van de commissie Buitenlandse Zaken. Na boeiende uiteenzettingen over de toestand in
Noord-Afrika en het Midden-Oosten, stel ik een aantal vragen.
Nog snel een drankje in een cafeetje in de buurt, samen met andere parlementsleden en N-VA-medewerkers.
Het is hoog tijd om door te rijden naar Beveren, want er zijn nog twee commissies voor de gemeenteraad.
Eerste commissie over en door de politie.
Tweede commissie over de personeelshervormingen.
De dag zit er op. Mijn man heeft gekookt en zet zich bij mij terwijl ik het avondeten opwarm. We babbelen bij over het thuisfront. Ken slaapt al, maar de drie andere jongens geven me nog snel het relaas van
hun schooldag mee. Na het eten neem ik nog wat mails door: berichten van N-VA Beveren en de ouderraad van De Zonnepit. Ik bekijk ook de agenda van de volgende gemeenteraad en een verslag voor de
fractievergadering morgen.
Nog een halfuurtje in de zetel – wat zappen of in slaap vallen.
Tijd om naar bed te gaan. Moe maar tevreden…

Wie was… dr. Gerard De Paep?
Op de gemeenteraad van 26 oktober 2010 werd de
principiële beslissing genomen om een nieuwe zijstraat van de IJzerstraat in Melsele te vernoemen naar
dr. Gerard De Paep (1899-1985). Voor N-VA Beveren
was dit vanaf de oprichting een strijdpunt. Want
Gerard De Paep is meer dan de toonaangevende chirurg die onder meer de Sint-Annakliniek oprichtte. Hij
drukte ook zijn stempel op de politiek.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde hij er als burgemeester voor dat het leven in Beveren draaglijk bleef.
Er brak dan ook een golf van protest uit onder de be-

volking toen hij na de oorlog veroordeeld werd wegens
samenwerking met de Duitse bezetter. In beroep werd
hij volledig vrijgesproken. Als lid van de Volksunie
kreeg hij vervolgens drie verkiezingen op rij een mandaat om in de Senaat te zetelen voor het Waasland. In
1974 stapte hij uit de politiek.
N-VA Beveren hoopt dan ook dat iedereen die voortaan
langs de Dr. Gerard De Paepstraat wandelt, even stilstaat bij wat de man verwezenlijkt heeft voor onze
gemeente, als arts en als politicus met een hart voor
Vlaanderen.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

/

