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"N-VA
gaat
voluit voor
Beveren!"
De mandatarissen en
voorzitter van N-VA Beveren:
Boudewijn Vlegels,
Johan Smet,
Bruno Stevenheydens,
Amedee Kegels,
Ingeborg De Meulemeester,
Herman Uyttersprot
en Jens De Wael.

N-VA Beveren blijft versterken
De afgelopen periode zagen wij N-VA Beveren telkens groeien. Ons bestuur
breidde sterk uit, ons ledenaantal schoot de lucht in en ons aantal mandatarissen nam toe. Het verheugt me te zien dat een grote schare enthousiastelingen de
ideeën van N-VA uitdraagt in onze gemeenschap en de schouders wil zetten onder
ons project.
BOUDEWIJN VLEGELS VERVOEGT N-VA
Onlangs besliste onafhankelijk raadslid Boudewijn Vlegels om toe te treden tot de
N-VA. Een beslissing die we enkel kunnen toejuichen. Boudewijn, die tot 2001 lid
was van de Volksunie, is gepokt en gemazeld in de Beverse politiek. Hij zit dan ook
reeds sinds 1977 in de Beverse gemeenteraad en van 2000 tot 2006 was hij eerste schepen. Wij zijn meer dan tevreden dat Boudewijn, met zijn sterke dossierkennis, ons
komt versterken en zal meewerken aan het positieve verhaal dat wij voor Beveren
willen schrijven en uitvoeren.
VERSTERKING POLDERDORPEN
Zo bevestigt onze ploeg zich als een brede Vlaams-nationale beweging, die de kracht
van de verandering naar Beveren wil brengen. We laten Boudewijn aan het woord
om zijn aansluiting toe te lichten: “Met mijn VU verleden is een keuze voor de N-VA
logisch. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat alleen een sterke N-VA voor echte verandering kan zorgen in onze gemeente Beveren. Mijn engagement wordt nog versterkt door de duidelijke inzet van de N-VA voor de maximale versterking en
uitbouw van de polderdorpen. We weten allemaal dat de havenontwikkeling mogelijkheden biedt voor werkgelegenheid en welvaart. Maar tegelijkertijd bedreigt diezelfde ontwikkeling de leefbaarheid, het aangenaam wonen van de omliggende
gemeenten en wijken.”
N-VA Beveren streeft naar gemeente waar het goed is om wonen. Nu en in de toekomst. U mag op ons rekenen om deze uitdaging aan te gaan!

N-VA blijft bedreigde
gehuchten en Doel steunen
Op 15 mei werd een extra gemeenteraad bijeengeroepen door één derde van
de raadsleden (N-VA, Groen, en onafhankelijken). Als agendapunt werd
door dezelfde raadsleden een evenwichtige motie ingediend die de verdediging
opnam van de bewoners van de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, het
ganse polder en landbouwgebied en de bewoners in Doel-centrum.
N-VA-raadslid Bruno Stevenheydens getuigt: “Met ontgoocheling hebben we echter moeten vaststellen dat het college weinig respect had voor de indieners van de
motie en zonder constructief debat haar eigen motie via amendement aan de raad
trachtte op te dringen. De meerderheidsmotie werd nipt met 18 stemmen voor en
17 (onthouding en tegen) aangenomen. Het college heeft hiermee een bijzonder
slecht signaal gegeven door de bevolking op te delen. Nochtans dragen burgemeester en het college de verantwoordelijkheid om al de getroffen inwoners, landbouwers en bewoners van het gebied te verdedigen.”
Het afgelopen jaar heeft onze lokale afdeling achter de schermen de nodige initiatieven genomen om het behoud van
de gehuchten veilig te stellen en ook het debat over het ganse plan te voeren. Mee hierdoor heeft het N-VA-kabinet
eind vorig jaar een studie laten uitvoeren met als resultaat dat het behoud van Ouden Doel en Rapenburg technisch
kan en maatschappelijk gewenst is. CD&V en SP.a hebben tot tweemaal toe geweigerd het voorstel van de N-VA-ministers te volgen.
Het college heeft aangekondigd om de beschermingsprocedure van de Zoetenbermdijk op te starten. Bruno Stevenheydens verbaast zich over deze ommezwaai: “Reeds anderhalf jaar geleden werd in opdracht van Geert Bourgeois,
bevoegde Vlaamse minister voor Erfgoed een lijst (zogenaamde shortlist) opgemaakt met mogelijks te behouden onroerend erfgoed op de Linkerscheldeoever. In deze lijst is de Zoetenberm opgenomen als waardevol en aanbevolen te
beschermen. Het gemeentebestuur heeft op 13 april vorig jaar samen met Interwaas, de Maatschappij LSO en het
Havenbedrijf een brief geschreven naar minister Crevits (CD&V) om te waarschuwen dat dit een snelle beslissing omtrent het GRUP in gevaar zou brengen. En net een jaar later erkent het college toch het waardevolle van de Zoetenberm
en wil het zelf de beschermingsprocedure opstarten.” Het kan verkeren, zei Bredero!

Goed financieel bestuur?
“Beveren is een rijke gemeente” - dat is een gemeenplaats die we erg vaak te
horen krijgen. In hoeverre klopt deze uitspraak ? Ondervoorzitter Peter De
Clercq van N-VA Beveren deed een analyse van de begroting en kwam tot een
aantal verrassende vaststellingen.
Hij heeft namelijk de ontvangsten en de uitgaven per inwoner vergeleken met
de gemiddelden in de provincie Oost-Vlaanderen. Het valt meteen op dat de inkomsten van Beveren beduidend hoger zijn dan die van de andere gemeenten
in Oost-Vlaanderen, maar de uitgaven zijn dat ook. Het blijkt dat zowel de
werkingskosten, de overdrachten en de schuldaflossingen veel hoger dan het gemiddelde van Oost-Vlaanderen
zijn.
Peter De Clercq is duidelijk in zijn conclusies: “Beveren heeft haar werkingskosten niet goed onder controle en voert
een zeer gul overdrachtenbeleid. Daarbovenop kunnen we zonder schroom spreken van overmatige
schuldopbouw. Dit werd trouwens onlangs bevestigd door de enquête van Het Laatste Nieuws, waar
onze gemeente slechts 4,5 / 10 kreeg voor haar financieel beleid. Een ferme buis dus!”
Deze situatie is zorgwekkend, gezien er een heleboel uitdagingen op de gemeentefinanciën afkomen:
hogere pensioenbijdragen voor het personeel, stijgende inflatie, stagnerende belastingsinkomsten en
twijfelachtige beleggingen. Denk maar aan Dexia!
N-VA Beveren wil daarom een “toekomstgerichte soberheid” in het beleid brengen. We zullen er nauwlettend op toezien dat de centen van onze gemeente goed besteed worden.

Peter De Clercq

Meer aandacht voor zelfstandigen tijdens openbare werken
Op de gemeenteraad van 24 april stelde raadslid
Johan Smet voor een gemeentelijke inkomenscompensatie voor zelfstandigen, die getroffen zijn door openbare werken, te onderzoeken.
Handelaars krijgen vroeg of laat te maken met openbare
werken in de straat waar hun zaak gevestigd is. Alhoewel zij zich ervan bewust zijn dat dit niet zonder hinder
kan, stellen zij vast dat “tijdelijk” verlies van klanten en
inkomensdaling hun deel zijn.
GEMEENTELIJKE INKOMENSCOMPENSATIE
De werken in Haasdonk hebben door hun duurtijd een
ernstig impact op het zakencijfer van de daar gevestigde
zaken. Ook de werken in Vrasene, omvattende de heraanleg van alle kruispunten op de Provinciale baan en
Nieuwe Baan, hebben ervoor gezorgd dat de zelfstandigen nauwelijks bereikbaar waren. Resultaat: tot 70 % inkomensverlies. Een gemeentelijke inkomenscompensatie is zeker het onderzoeken waard!
Verder pleit raadslid Johan Smet bij openbare werken
voor beter en vlugger overleg met
inspraak van de zelfstandigen. Door gefaseerd te werken
verhoogt men de bereikbaarheid van de handelszaken.
Betere bewegwijzering naar de door werken gevatte
zaken is een must.

Zelfstandigen moeten constant op de hoogte gehouden
worden van de stand van zaken van de werken. Ondernemingsvriendelijk klimaat. Wij pleiten voor een overlegraad waar dergelijke zaken aan bod komen.
ONDERNEMERSLOKET
De N-VA vindt de zelfstandigen erg belangrijk voor onze
samenleving. Het is een feit dat onze Vlaamse economie
voor een groot deel gedragen wordt door de kleine en
middelgrote ondernemingen (KMO’s). Om Beveren een
meer ondernemingsvriendelijke gemeente te maken pleit
N-VA voor een reeks maatregelen, zoals de inrichting
van een uniek ondernemersloket, administratieve vereenvoudiging, privaat-publieke samenwerking en eenvoudige belastingen.
Verder streeft de N-VA ook naar een
gezonde mix tussen dorps- en
baanwinkels. Onze bezorgdheid
daaromtrent hebben we al kenbaar
gemaakt via onze aanbevelingen
voor de Warande.
Meer hierover binnenkort in ons
programma.
Johan Smet

Aan het woord: Jong N-VA Beveren
De organisatie van de Beverse Feesten wil het dit
jaar over een andere boeg gooien en heeft daarom
een aankondiging gedaan om suggesties te verkrijgen
bij het grote publiek.
Femke Van De Voorde doet
daarbij volgende voorstellen:”Jong N-VA Beveren gaat
uit van de kracht van Beveren. Nog meer moeten de
plaatselijke troeven worden
uitgespeeld. Waarbij we ook
moeten kijken naar de plaatselijke theatergroepen. Ook
de Olympische straat is een
Femke Van De Voorde
goed initiatief dat uitgebreid
mag worden en dit door meer competitie- en showelementen te voegen, met eventuele uitbreiding naar Cortewalle. Daar kan ook een plaatsje voorzien worden voor
de verschillende voetbalploegen die Beveren rijk is”.
VLAAMSE AVOND
De folklore in het feestgebeuren mag versterkt worden
door het invoegen van een Vlaamse avond, met bijvoorbeeld streekbieren en plaatselijk talent. Ook stand - up
comedy kan zeker een plaats krijgen in Beveren. Wat
zeker in het oog moet gehouden worden is dat al de activiteiten goed gecommuniceerd worden en het gebruik
van de lichtborden geoptimaliseerd.

Graag willen we ook de nieuwe ploeg achter “Beveren
Festivalt” al het beste wensen, want dit was zeker voor
verbetering vatbaar.
ABONNEMENTENSYSTEEM
Een ander probleem dat Jong N-VA wil aankaarten is het
abonnementensysteem in het Cultureel Centrum Ter
Vesten. Matthijs Pietrala zegt hierover het volgende:
“Dit systeem is totaal niet afgestemd op jongeren.”
Wanneer blijkt dat alles bovendien uitverkocht is voordat
de losse ticketverkoop van start gaat, komt de maatschappelijke functie van het cultureel centrum onder
druk te staan.
Daarom stellen wij met Jong N-VA voor dat er op korte
termijn een online boekingssysteem wordt voorzien. Ook
vinden we dat de tickets maar voor de helft mogen verkocht worden in de voorperiode van het abonnement, en
dit aan verminMatthijs
derde prijs. Verder
Pietrala
vragen we voorrang voor de inwoners
van
de
gemeente Beveren.”

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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

Wegenwerken
N-VA BEVEREN WIL INTERNETPAGINA WEGENWERKEN
De voorbije maanden werden we in drie verschillende deelgemeenten geconfronteerd met grote wegenwerken. Zulke werken zorgen voor een moeilijke bereikbaarheid. Omwille van een slechte communicatie worden de problemen
nog verergerd met gevaarlijke verkeerssituaties en plaatselijke opstoppingen tot
gevolg. Bij de middenstanders leidt het tot heel wat wrevel. Zowel in Melsele,
Haasdonk als Vrasene werden we de jongste maanden geconfronteerd met onnodige hinder door een gebrek aan goede communicatie.
Op de gemeenteraad van april stelde N-VA-raadslid Bruno Stevenheydens een
internetpagina “Wegenwerken Beveren” met een minimum aan duidelijke informatie voor. Via zulke pagina kan men op voorhand zijn reis plannen. Ook de
bereikbaarheid van middenstanders kan men er in detail op
weergeven. De contactgegevens van de juiste diensten zijn dan weer belangrijk om snel problemen
te melden.
Uiteraard dient zo’n pagina dagelijks voorzien te worden van de meest actuele en juiste informatie.
Het is immers niet voldoende om enkel bij het begin van de werken informatie te geven. Zoals in vele
zaken dient men kort op de bal te spelen.
Bruno Stevenheydens

N-VA laat Fort van Haasdonk niet los
De kwestie van het Fort van Haasdonk is stilaan uitgegroeid tot een intrigerend verhaal. In 2005 stelde burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) nog dat het fort
niet in privé-handen mocht vallen. Zes jaar later - toen
het Fort in openbare verkoop kwam - had de gemeente
toegezegd over te gaan tot onteigening, om het dan door
te verkopen aan Natuurpunt. Deze belofte kon niet gehouden worden, maar er was een prima oplossing in de
maak: het kabinet van minister Schauvliege (CD&V)
zou overgaan tot de aankoop. Op deze wijze zou de toekomst van dit waardevolle monument gewaarborgd zijn.
Groot was de verrassing toen in april van dit jaar het kabinet van Schauvliege plotseling op haar woorden terugkwam. Zij zag af van de aankoop, en de geschorste
openbare verkoop werd terug opgestart. Er zou inmiddels zelfs al een bezoek van geïnteresseerde privé-investeerders aan de site doorgegaan zijn. We moeten
vaststellen dat op de website van de minister alle verwijzingen naar de eerdere beloftes nauwgezet verwijderd
werden. Blijkbaar pakt zij daar niet graag meer mee uit.
VRAGEN IN HET PARLEMENT
“De vraagprijs van Defensie was te hoog” antwoordde
Schauvliege zonder blozen. Het ene ministerie kan blijkbaar onredelijke eisen stellen aan het andere. Nochtans
heeft partijgenoot Pieter De Crem (CD&V) het toch voor
het zeggen op Defensie? Of hebben kwatongen dan toch
gelijk dat minister-president Kris Peeters (CD&V) Joke
Schauvliege teruggefloten heeft?

SCHAUVLIEGE
VALT DOOR MAND
In ieder geval laat
de N-VA het Fort
van Haasdonk niet
los. Onze volksvertegenwoordiger
Ingeborg De Meulemeester heeft op
haar beurt naar de
stand van zaken gevraagd bij minister
De Crem. Uit de reactie van de minister
blijkt dat het fort
openbaar verkocht
Ingeborg De Meulemeester voor
wordt door het mihet fort van Haasdonk
nisterie van Financiën en dat de inlegprijs 228 000 euro bedraagt. Vlaams
minister Schauvliege valt nu wel totaal door de mand
met haar bewering dat de vraagprijs van Defensie te hoog
was. Duidelijk is nu wel geworden dat er achter de schermen tussen bevriende CD&V’ers een merkwaardig spel is
gespeeld. Het gebrek aan protest van het gemeentebestuur
Beveren spreekt boekdelen, dit terwijl burgemeester Van
de Vijver in 2005 nog duidelijk stelde dat het fort niet in
private handen mag vallen.
“Wanneer bevriende CD&V-ministers onder elkaar de passie
preken, Haasdonkenaars let op uw fort!”

Kortjes
n Het vandalisme in Doel neemt hand over hand toe, zo stelt N-VA-raadslid Bruno Stevenheydens vast. Na een tussenkomst van hem op de gemeenteraad werden eindelijk (spijtig genoeg met mondjesmaat en tegen een slakkengang) een paar maatregelen genomen, zoals het plaatsen van een slagboom met elektronische identificatie ’s nachts.

n N-VA-raadslid Johan Smet kon tevreden vaststellen dat op de gemeenteraad van maart eindelijk de aanleg van
een veilige en groene fietsverbinding tussen Beveren en Melsele principiëel goedgekeurd werd. Hij had daar nog
enkele maanden eerder voor gepleit.

n Met haar gedegen kennis van de sociale sector is onze volksvertegenwoordiger Ingeborg De Meulemeester de geknipte persoon om de audit van het OCMW op de voet op te volgen. Haar expertise komt van pas in deze ingewikkelde materie.

n OCMW-ondervoorzitter Herman Uyttersprot wijst op de bezorgdheid die bij de diensten van het OCMW heerst omtrent de geplande integratie met de gemeentediensten. Hij wenst te benadrukken dat betere samenwerking zeker
toe te juichen is, maar dat de eigenheid van het OCMW moet behouden blijven. Dat is ook de geest van het aangepaste Gemeente- en OCMW-decreet, zoals ontwikkeld door het kabinet Geert Bourgeois.

n Boudewijn Vlegels kiest voor de N-VA: “Met enthousiasme en inzet wil ik meewerken om van de verkiezingen van
oktober een succes te maken zodat vanaf volgend jaar een nieuwe wind door Beveren kan waaien.”

Contactgegevens
voorzitter N-VA
JENS DE WAEL
Schoolstraat 102, 9120 Melsele
jens.dewael@n-va.be
0478/82.01.68

OCMW-ondervoorzitter
HERMAN UYTTERSPROT
Mispellaan 32, 9120 Melsele
herman.uyttersprot@n-va.be
0479/95.13.82

gemeenteraadslid/volksvertegenwoordiger
INGEBORG DE MEULEMEESTER
Grote Kouterstraat 63/C, 9120 Vrasene
ingeborg.demeulemeester@n-va.be
0496/06.89.34

ondervoorzitter
PETER DE CLERCQ
Alfons Van Puymbroecklaan 36, 9120 Melsele
peter.declercq@n-va.be
0478/27.75.76

gemeenteraadslid
AMEDEE KEGELS
Spaans Fort 28, 9130 Verrebroek
0486/47.85.04

voorzitter Jong N-VA
FILIP KEGELS
Spaans Fort 28, 9130 Verrebroek
filip.kegels@n-va.be
0486/47.85.04

gemeenteraadslid
JOHAN SMET
Dorpsdam 46, 9120 Vrasene
johan.smet@n-va.be
0478/31.82.34
gemeenteraadslid
BRUNO STEVENHEYDENS
Clement D’hooghestraat 10, 9120 Beveren
bruno.stevenheydens@n-va.be
0478/27.75.76
gemeenteraadslid
BOUDEWIJN VLEGELS
Oude Arenberg 78/1, 9130 Kieldrecht
boudewijn.vlegels@n-va.be
0475/29.26.49

Lid worden van N-VA Beveren?
Stort dan € 12,5 (€ 5 indien
jonger dan 30 jaar) op
rek. nr. 404-6003508-36
met vermelding van
naam en ‘lidgeld’.

