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BEVEREN
De gemeenteraadsverkiezingen liggen intussen reeds een tijdje achter
ons. Door de politieke
aardverschuiving die toen
plaatsvond kregen een hele groep
N-VA’ers het mandaat om u te
vertegenwoordigen in het bestuur
van onze gemeente.

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

Met 14 zetels in gemeenteraad, 5
zetels in de OCMW-raad en tal van
vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden zijn we in januari
met veel ijver en inzet aan de slag
gegaan. We hebben ons vastgebeten
in dossiers en werken aan de positieve ontwikkeling van onze gemeente. Daarbij stellen we
openheid en transparantie voorop
en streven we naar een beleid op
mensenmaat. Gebaseerd op de
noden van de inwoners van al onze
deelgemeenten.
In dit blad vindt u onze contactgegevens terug. Hebt u vragen,
opmerkingen of voorstellen?
Aarzel niet
en contacteer ons. Wij
staan tot uw
dienst!

JENS DE WAEL,
voorzitter
N-VA Beveren-Waas

www.n-va.be/beveren

N-VA MAAKT HET VERSCHIL IN HET BELEID!
Sinds januari is een nieuw gemeentebestuur aan de slag gegaan. De N-VA
heeft onmiddellijk een aantal verkiezingsbeloften omgezet in beleidsprioriteiten. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hadden wij reeds beloofd
om een verstandig en vooruitziend financieel beleid te voeren. Ook op andere terreinen werden onmiddellijk in
het coalitieakkoord een aantal prioriteiten opgenomen.

BRUNO
STEVENHEYDENS
1ste schepen

Een bijsturing van het beleid van de afgelopen jaren was noodzakelijk. Behalve
gezonde financiën werden beleidsprioriteiten omtrent het behoud van de open
ruimte, mobiliteit, een aantal dringende veilige fietspaden, betaalbaar wonen,
energiebesparingen, seniorenbeleid … vastgelegd. Ook het veiligheidsbeleid
blijft een belangrijke prioriteit, met noodzakelijke investeringen in manschappen en technieken. Op aansturen van de N-VA heeft het gemeentebestuur strakkere standpunten ingenomen om het havenbeleid bij te sturen. Daar hoort ook
een gezonde havenvisie bij ter vrijwaring van de poldergemeenten/gehuchten
en de getroffen landbouwers. Onze gemeente en haar inwoners mogen rekenen
op de zin voor realisme, visie en creativiteit van de ganse N-VA-ploeg.

WERKEN AAN DE E34/N49
De werken aan de E34/N49 die begin april van start gingen, veroorzaakten heel
wat overlast op de lokale wegen in en rondom Beveren. Sluipverkeer doorheen
de dorpskernen van Beveren en Melsele en een toename van vrachtverkeer op
de lokale wegen creëerden hinder en verkeersonveilige situaties.
Veel was echter te vermijden. Door tijdens de werken de Liefkenshoektunnel
tolvrij te maken zou de verkeersdruk beter kunnen worden opgevangen en
zou de hinder in de dorpskernen minimaal zijn gebleven.
Het schepencollege vroeg dan ook aan de
minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits om de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken, maar ze wou
niet ingaan op onze vraag. N-VA Beveren
verwacht dat er lessen worden getrokken
uit deze situatie en dat het beleid ter zake
in de toekomst meer visie vertoont.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Sociaal Huis Beveren opent de deuren
N-VA Beveren is erg tevreden dat op 3 juni het Sociaal
Huis van Beveren werd geopend. Dit gezamenlijke initiatief van de gemeente en het OCMW van Beveren stelt ons
in staat de burger beter te dienen en als klant centraal te
benaderen.
Het Sociaal Huis wordt een speerpunt van de dienstverlening voor het cliënteel.
Via het unieke loket kunnen vanaf nu alle sociale
vragen gesteld worden. In
onze visie is dit zelfs nog
maar het begin.
Aan dit basisloket moet
men in de toekomst terechtkunnen voor alle informatie
over diensten, prijzen, premies en tegemoetkomingen.
Bovendien moet hier hulp geboden worden om aanvragen in te dienen, administratieve formaliteiten te ver-

vullen. De burger hoeft
zich in principe niet eerst
te informeren of hij bij
het OCMW, de gemeente
of bij een andere openbare of private partner
moet aankloppen. Als de
gemeente of OCMW niet
bevoegd is, wordt men
op de best mogelijke
manier doorverwezen.
Deze evolutie is een
nieuwe mijlpaal in de
ontwikkeling van het
OCMW.

Schepen Ingeborg De Meulemeester
beklemtoont dat het Sociaal Huis
vooral drempelverlagend moet werken. Teveel mensen blijven met hun
vragen zitten.

Tot 30 jaar geleden werd er
vanuit een wat paternalis
tische visie aan liefdadigheid gedaan. De oprichting van de OCMW’s in 1976 betekenden een
echte revolutie. Vandaag levert het OCMW echte
dienstverlening, waarbij objectieve regels gepaard gaan met maatschappelijke begeleiding.
Onze cliënten krijgen ondersteuning om maatschappelijke uitsluiting te vermijden. Dit gaat
gepaard met rechten én plichten. Het Sociaal
Huis is de bekroning van deze evolutie, waarbij
we laten zien dat de klant echt centraal staat en
efficiënt kan geholpen worden.
De N-VA wenst het Sociaal Huis veel succes.

Onze OCMW-raadsleden: Annick Van De Vijver,
Stijn Van Remortel, Annick Thibaut,
Peter De Clercq en Erna Tindemans

Gemeentefinanciën: dringend bijsturing vereist
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft N-VA Beveren gewaarschuwd voor de snel verslechterende financiële toestand van Beveren. Wij stelden toen vast dat de gemeente haar werkingskosten niet goed
onder controle had, een zeer gul overdrachtenbeleid voerde en een erg hoge schuldenlast opgebouwd had.
Nu we mee in het bestuur zitten blijken de reële cijfers nog veel negatiever dan ingeschat. Het is geen geheim
meer dat Beveren het jaar 2012 diep in het rood eindigt.
De N-VA neemt haar verantwoordelijkheid op en zal de nodige maatregelen voorstellen om deze situatie recht
te trekken. We moeten ons geen illusies maken: het zal pijn doen om de financiën van de gemeente te saneren. Wij zullen er nauw op toezien dat dit via structurele maatregelen gebeurt en dat er geen taboes worden opgelegd.

beveren@n-va.be

N-VA Mandatarissen
Schepenen
BRUNO STEVENHEYDENS
Bevoegdheden: Cultuur, Bibliotheken,
Erfgoed, Monumenten en
Landschappen, Toerisme, Linkeroever,
Informatiseringsbeleid,
KMO en Lokale Economie, Markten en
Kermissen, Voorzitter Maatschappij voor Linkerscheldeoever.
Bruno.stevenheydens@beveren.be / tel. 0478 27 75 76
BOUDEWIJN VLEGELS
Bevoegdheden: Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Leefbaarheid, Polderdorpen
Boudewijn.vlegels@beveren.be
tel. 03 773 51 29
INGEBORG DE MEULEMEESTER
Bevoegdheden: Sociale Zaken, PWA en
Werkgelegenheid, Intern Preventiebeleid, Gezondheidspreventie, Emancipatiebeleid, Ontwikkelingssamenwerking
Federaal parlementslid
Ingeborg.de.meulemeester@beveren.be
tel. 0496 06 89 34
FILIP KEGELS
Bevoegdheden: Jeugd, Groendienst (inclusief begraafplaatsen), Netheid en
Reinheid Openbaar Domein, Nutsvoorzieningen, Pastorieën, Klein Onderhoud
gebouwen en coördinatie werking
dienst, Milieubeleid, Dierenwelzijn.
Filip.kegels@beveren.be
tel. 0486 16 74 95

Gemeenteraadsleden
Voorzitter gemeenteraad
JENS DE WAEL
jens.dewael@n-va.be
tel. 0495 67 81 98
(Melsele)
Voorzitter archeologische
dienst Waasland

Fractievoorzitter
JOHAN SMET
johan.smet@n-va.be
tel. 0478 31 82 34
(Vrasene)

Gemeenteraadsleden

STIJN VAN REMORTEL
stijn.vanremortel@n-va.be
tel. 0473 78 54 64

DOMINIQUE TIELENS
dominique.tielens@n-va.be /
0476 65 48 38
(wordt schepen van
locale economie en middenstand in
2016) (Beveren)

ANNICK VAN DE VIJVER
annick.vandevijver@n-va.be
tel. 0486 93 65 01

JURGEN DE KERF
jurgen.dekerf@n-va.be
tel. 0474 28 07 43
(Kallo)

ANNICK THIBAUT
annick.thibaut@n-va.be
tel. 0472 98 78 37

MARINA APERS
marina.apers@n-va.be
tel. 0479 20 91 86
(Doel)

ROGER HEIRWEGH
roger.heirwegh@n-va.be
tel. 0476 89 00 36
(Beveren)

www.n-va.be/beveren

Provincieraadsleden
FEMKE VAN DE VOORDE
femke.vandevoorde@n-va.be
tel. 0479 50 70 25

FILIP HENDRICKX
filip.hendrickx@n-va.be
tel. 0484 95 03 47
(Vrasene)

MATTHIJS PIETRALA
matthijs.pietrala@n-va.be
el. 0494 26 73 04

CHARLOTTE VAN STRYDONCK
charlotte.vanstrydonck@n-va.be
tel. 0475 78 22 50
(Melsele)

JAN VAN DE PERRE
jan.vandeperre@n-va.be
tel. 0494 29 57 62
(Kieldrecht)

Gewestelijke maatschappij
voor huisvesting:
GHISLEEN VAN VOSSEL, PATRICK PEETERS,
JOHAN SMET, AMEDEE KEGELS
(CHANTAL VAN GASSEN vanaf april 2014 /
EVELINE MOORTGAT vanaf april 2015)

Waasse Landmaatschappij:
KRISTEL JANSSENS

OCMW-raadsleden
Ondervoorzitter OCMW
ERNA TINDEMANS
erna.tindemans@n-va.be
tel. 0475 78 06 82

Fractievoorzitter
Voorzitter IBOGEM

OCMW-raadsleden

JAN WEYERS
jan.weyers@n-va.be
tel. 03 755 18 18
(Beveren)

PETER DE CLERCQ
peter.declercq@n-va.be
tel. 0498 30 72 48

Bestuur N-VA Beveren:
Voorzitter: Jens De Wael
Ondervoorzitter: Peter De Clercq
Secretaris: Joeri Meul
Penningmeester: Patrick Peeters
Communicatieverantwoordelijke: Charlotte Van
Strydonck / Peter De Clercq
Jongerenverantwoordelijke: Filip Kegels
Ledenverantwoordelijke: Matthijs Pietrala
Webverantwoordelijke: Davy Van Steerteghem
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N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

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

/

/

