Jaargang 2016 • nr. 1 • mei

BEVEREN

Beste inwoner van Beveren,
Als nieuwe voorzitter van N-VA Beveren richt ik me tot
jullie met een vraag en een belofte. Hoe beschermt de Beverse meerderheid in deze onzekere tijden jullie belangen?
Als antwoord wijs ik graag op het feit dat het zorgzaam
omspringen met gemeenschapsgeld steeds een vereiste is
geweest voor onze partij.
Dat betekent dat we qua budgetten de tering naar de nering
zetten, terwijl we ook uitkijken waar we verstandig kunnen
investeren in uw toekomst. Voor Beveren betekent dit dat we
de uitdagingen op mobiliteitsvlak aanpakken en het beleid
verder professionaliseren.
We groeien namelijk stilaan uit tot een grotere centrum
gemeente. Via ons scholenaanbod, woonprojecten, bedrijven
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Wase mobiliteit
beweegt

en de open(bare) ruimte gaan we daar de gepaste invulling
aan geven. Ook de verantwoordelijkheden die daarbij horen,
nemen we graag verder op. Dat brengt me bij de belofte.
Niet alleen ik werd verkozen door onze leden, maar ook een
enthousiast team bestuursleden werd bevestigd in hun rol
om de N-VA lokaal verder uit te bouwen. Samen met hen en
ondervoorzitter Kristel Janssens zet ik me in om ons programma verder uit te voeren en te kijken welke oplossingen
we kunnen bedenken voor de
nieuwe uitdagingen die op
ons af komen. Ik kijk er samen
met jullie naar uit.
Vincent Janssens
Voorzitter N-VA Beveren

Het verkeer in de steden en gemeenten van het Waasland leidt
vaak tot files, verkeersonveiligheid
en leefbaarheidsproblemen. Jammer genoeg stond het Waasland
in het verleden niet altijd bovenaan de lijst als het over mobiliteit
ging. Door een constructief overleg
tussen N-VA Waasland en Vlaams
minister van Mobiliteit Ben Weyts
komt hier nu verandering in.
Eerder lieten we al weten dat we
vechten tegen sluipverkeer door op
de N70 een kilometerheffing voor
vrachtwagens in te voeren. De
komende jaren zet de N-VA ook
essentiële stappen in de ontsluiting
van de Waaslandhaven. Hierbij zal
het zwaar verkeer weggeleid worden
van de dorpskernen.

N-VA Waasland maakt prioriteit van mobiliteit.

www.n-va.be/beveren

N-VA Beveren zal de volledige
weginfrastructuur van de N70
tussen het rondpunt aan de tramterminus en het rondpunt ter hoogte

van het Viergemeet aanpakken. Het
slechte wegdek wordt vernieuwd,
wat de verkeersveiligheid van alle
weggebruikers gevoelig zal verhogen. Daarnaast komt er ook een
ambitieus fietsproject op de N450
(Schoolstraat, Dijkstraat, Melsele
Dijk). Ten slotte volgen er ook op
Linkeroever een aantal ingrepen die
effect gaan hebben op het Waasland. De gevaarlijke linkse oprit
ter hoogte van de Blancefloerlaan
wordt aangepakt. De filevorming
voor de Kennedytunnel zal hiermee
verminderen en de kans op ongevallen zal verkleinen.
Het meerjarenplan bevat dus
maatregelen die onze streek vlotter, veiliger en mobieler maken.
Minister Weyts en de hele Vlaamse
Regering hebben de verzuchtingen
van het Waasland goed gehoord.
Het verhaal is nog niet af, maar we
zetten belangrijke stappen vooruit.

N-VA Beveren:
een gezonde gemeente
N-VA-schepen van Sociale Zaken Ingeborg
De Meulemeester is fier dat het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) Waasland-Beveren heeft verkozen
tot winnaar van de Houten Appel voor de beste actie
in het kader van Gezonde Gemeente.

“De prijs bevestigt onze sterke inzet om van
Beveren een gezonde gemeente te maken en
motiveert ons om door te zetten in het ontwikkelen van een krachtig gezondheidsbeleid.”
Ingeborg De Meulemeester, schepen van Sociale Zaken en Gezondheidspreventie

Logo Waasland omschreef
dit zo: “Het lokaal bestuur
van Beveren heeft de
Houten Appel gewonnen
omdat de gemeente er al
heel lang voor kiest om een
langetermijnvisie te ontwikkelen met betrekking tot
gezondheidsbeleid. Waar
aanvankelijk een sterke
werkgroep het gezondheidsbeleid vormgaf, is het
nu een evident onderdeel in
de meerjarenplanning.”
Voor N-VA Beveren is
het van fundamenteel
belang dat iedereen zich

Nieuwe fietslus in Prosperpolder
De nieuwe fietslus ‘11 kleine tussenstops in de polders
van het Waasland’ is een eerste realisatie in de ontwikkeling van Havenland hier op het grondgebied van Beveren.
Schepen van Toerisme Dominique Tielens (N-VA) over de
lus: “De stilte die je overvalt wanneer je hier rondrijdt is een
cadeau. Het ideale moment om je hoofd leeg te maken, na
te denken en inspiratie op te doen. Dit stukje Vlaanderen,
dit landschap en dit dorpsgezicht zijn authentiek.”
Televisiereeks den elfde van den elfde op één vond dit ook
het ideale decor om de reeks op te nemen. Hoewel de reeks
een ietwat bevreemdende en eigenzinnige indruk geeft, is
iedereen het over één zaak eens: het dorp en de omliggende
polders worden fantastisch en met veel respect in beeld
gebracht.
Fietsers kunnen de kaart gratis downloaden op
www.toerismewaasland.be of een papieren versie afhalen
bij de dienst toerisme van Beveren. Op de site vind je ook
korte sfeerfilmpjes die bezoekers warm maken om de route
te gaan fietsen of op een andere manier de Wase polders te
komen ontdekken.

beveren@n-va.be

goed in zijn vel voelt. Met
de verscheidene acties die
we doen, hopen we dat elke
burger binnen de gemeente
zich goed voelt, zowel op
als naast het werk en zowel
fysiek als mentaal.
In het kader hiervan hebben wij op 1 maart dan ook
Complimentendag gevierd
in het Sociaal Huis en binnen de gemeente. Door het
geven van een compliment
kan elk van ons bijdragen
aan de gezondheid van een
ander.

N-VA Beveren wil een
efficiënte en geoptimaliseerde
dienstverlening in de
bibliotheken. Het behoud van een
uitleenpost in elke deelgemeente
is hierbij essentieel. Ook
kinderen moeten hun weg naar de
bibliotheek vinden, daarom zet
de N-VA blijvend in op scholen.
Daarnaast mogen we de senioren
en minder mobiele mensen niet
vergeten.

N-VA ondersteunt bibliotheken

Gemeenteraadslid Jan Weyers en schepen van Cultuur Johan Smet in gesprek over cultuur.

Beveren tevreden over cultuuraanbod
75 procent van de culturele gebruikers is zeer tevreden.
Slechts 5 procent is ontevreden over het cultuuraanbod.
We scoren hier opmerkelijk hoger dan de ons omringende
gemeenten. 60 000 bezoekers in CC Ter Vesten per jaar

(waaronder 14 000 kinderen) moet men verdienen. Uit een
gebruikersonderzoek bleek echter dat 18- tot 26-jarigen de
weg naar de cultuur het minst vinden. Hierop werd geanticipeerd: zij krijgen 8 euro korting op een toegangskaart.

Werken Rijkstraat nog dit jaar van start
Op 23 februari zette de gemeente
raad het licht op groen voor de
wegen- en rioleringswerken die
moeten uitgevoerd worden in de
Rijkstraat te Verrebroek.
In de loop van 2016 start men al
met de werken. De Rijkstraat lag
er al jaren zeer slecht bij en er was
ook geen gescheiden rioleringsstelsel. Nu kan men beide in één keer
aanpakken. Er zal ook een fiets- en
voetpad komen wat de veiligheid
van de zwakke weggebruiker moet
bevorderen.

“De Rijkstraat is ondertussen bekend als de slechtste straat van het dorp. Ik ben dan ook zeer
tevreden dat we eindelijk aan de slag kunnen, want het dossier heeft voor de nodige problemen gezorgd. Fundamentele werken zijn absoluut noodzakelijk. Het wegdek is slecht en het
is bovendien een heel onveilige baan. Er ligt namelijk geen fiets of voetpad ondanks dat de
weg druk bereden wordt. De Rijkstraat is voor velen ook de toegang tot de school, dus is deze
investering cruciaal.”
Filip Kegels, schepen van Jeugd en Groendienst

Bestuursleden uit Melsele en Kallo in de kijker
Ghislain Van Vossel

Chantal Van Gassen

Herman Uyttersprot

Roger Heirwegh

I ghislain.vanvossel@n-va.be I

I chantal.vangassen@n-va.be I

• Medestichter van N-VA
Beveren.
• Schepen in Melsele van
1971 tot 1976, waarnemend
burgemeester in 1971-1972.
• Gedurende 18 jaar
gemeenteraadslid in Beveren.
• Oud-voorzitter van Svelta
Melsele en stichter van
Amedee Verbruggenkring.

• Bestuurslid van N-VA
Beveren.
• Voorzitter van Amedee
Verbruggenkring en lid van
de raad van bestuur van de
Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting in Beveren.
• Reeds 28 jaar werkzaam in
de keuken van De Notelaar
in Beveren.

• Medestichter van N-VA
Beveren.
• Van 2006 tot 2012 actief in
de OCMW-raad, waarvan
de laatste twee jaar als
ondervoorzitter.
• Momenteel actief als
gemeenteraadslid.

I herman.uyttersprot@n-va.be I

• Gemeenteraadslid en
voorzitter van Ibogem,
de intercommunale die
zich bezighoudt met het
afvalbeleid in Beveren,
Zwijndrecht en Kruibeke.
• Een duurzaam afvalbeheer
met veel aandacht voor een
uitstekende dienstverlening
zijn voor hem prioriteit.

I roger.heirwegh@n-va.be I

Jens De Wael

Kristel Janssens

Peter De Clercq

Charlotte Van Strydonck

I jens.dewael@n-va.be I

I kristel.janssens@n-va.be I

I peter.declercq@n-va.be I

I charlotte.vanstrydonck@n-va.be I

• Gemeenteraadslid
en voorzitter van de
gemeenteraad.
• Eveneens arrondissementeel
voorzitter van N-VA
Waasland.
• Zet zich in het bijzonder in
voor de mobiliteitsdossiers.

• Werkt als fiscaal adviseur
voor het kabinet van
minister van Financiën en
Fiscale Fraudebestrijding
Johan Van Overtveldt.
• Lid van de raad van bestuur
van de Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
van Beveren en van de Wase
Landmaatschappij.

• OCMW-raadslid en
secretaris van N-VAarrondissement Waasland.
• Zijn bijzondere aandacht gaat
uit naar het vrijwaren van de
open ruimte in de gemeente
Melsele zoals in het dossier
Meersen- Noord.

• Gemeenteraadslid en
fractievoorzitter van
N-VA Beveren. Maakte
gedurende zes jaar deel uit
van de raad van bestuur
van de Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
van Beveren en zetelt
momenteel in de raad van
bestuur van De Watergroep.

Wendy Corthals

I wendy.corthals@n-va.be I

• Bestuurslid N-VA Beveren en
organisatieverantwoordelijke
• Lid van de beheersraad Bibliotheek Beveren
• Streeft naar een gezonde politieke cultuur
met een open communicatie in het belang
van de Beverse bevolking

www.n-va.be/beveren

Jurgen De Kerf

I • jurgen.dekerf@n-va.be I

• Gemeenteraadslid voor NVA-Beveren
• Zetelt in de raad van bestuur van Ibogem
en de provinciale raad van De Watergroep
• Vertegenwoordiger van de Gemeente
Beveren in IGS Westlede
• Volgt nauwlettend het dossier omtrent het
asielcentrum fort St-Marie op.

Stijn Van Remortel

I stijn.vanremortel@n-va.be I

• OCMW-raadslid en bestuurslid van het
Sociaal Verhuurkantoor Waasland
• Zorgt voor betaalbaar wonen in Melsele,
want dit is voor vele jonge gezinnen een
probleem.

Project Meersen-Zuid: wonen in een groene omgeving
Op de gemeenteraad van februari werd het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) Meersen-Zuid goedgekeurd.
Daardoor creëren wij binnen het gebied (tussen
Farnèselaan/Pareinpark, N70 en de Meerse Beek)
een aangenaam woonkader.

opvallend gegeven. Autoluw betekent alleen laden en
lossen en dus geen garages en niet parkeren. De auto’s
kunnen terecht in een garage-erf. Hiermee kiest men
duidelijk voor oplossingen op gebied van buitenruimte,
parkeren en het landschap rond de beek.

De eerste fase is al een paar jaar in ontwikkeling en
wordt stilaan gerealiseerd. Het concept voor de verdere
invulling van dit gebied ziet er heel anders en vernieuwend uit.

Andere opvallende kenmerken van deze ontwikkeling:
de veilige fietsverbindingen binnen het gebied met als
hoogtepunt een veilig fietspad dat Cortewalle verbindt
met de Gaverlandstraat. Bijzondere aandacht ging ook
naar de waterhuishouding: de maatregelen die men hier
neemt, zijn meer dan eens gevraagd door de provincie.

Naast appartementen in een groene omgeving met zicht
op de Meersenbeek is vooral de autoluwe speelstraat een

“N-VA Beveren pleit voor een goede mix van woonvormen.
We moeten bouwmogelijkheden ontwikkelen met veel zorg
voor de omgeving en een kwalitatieve inrichting. Verder
moeten we ook aandacht hebben voor veilige en kindvriendelijke woningen. Wie graag in Melsele wil blijven wonen of wil
komen wonen, krijgt door deze realisatie alle kansen.”
Boudewijn Vlegels, schepen van Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid

Molenbeekpark wordt groene long voor Melsele

In 2013 besliste het
schepencollege om het
landschapspark Molenbeek aan te leggen. Deze
plannen lagen al jaren in
de schuif, maar kwamen
niet tot uitvoering. Dit
bestuur onderneemt nu
actie.

Melsele krijgt daarmee de
groene long waar het al zo
lang naar vroeg. In 2013
begonnen we met de aanplanting van een geboortebos. Samen met de kinderen uit de school gaven we
zo het startschot voor de
aanleg van het park.

Filip Kegels, N-VA-schepen
van Groen en Natuurontwikkeling vertelt: “Het
Molenbeekpark is niet te
vergelijken met park Cortewalle of Hof Ter Saksen.
Dit is een echt landschapspark, omdat het een natuurlijkere invulling heeft
dan een doorsnee park.”
De natuurlijke waterbuffer van Molenbeek moest
natuurlijk blijven bestaan
en haar functie behouden.
In het park hield men ook
rekening met recreatieve
mogelijkheden.

Groene verbinding

Het is bovendien de
perfecte groene en trage
verbinding tussen Melselezuid en het centrum. Op
die manier kunnen de

beveren@n-va.be

kinderen op een veilige
en leuke manier door het
landschapspark naar
school of de jeugdbeweging.

Openen in 2018

“Het Molenbeekpark zal
volledig klaar zijn in 2018.
We zullen het prachtige
en mooie park dan plechtig openen”, aldus Filip
Kegels.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Deze hervorming moet de aanzet zijn om de provincie efficiënt en transparant te
besturen. De N-VA ijvert resoluut voor een minimalistische invulling. De provincie
moet ten dienste staan van de andere beleidsniveaus en die enkel aanvullen waar
het effectief nodig is. We gaan resoluut in tegen versnippering en overlapping”,
stelt fractievoorzitter Jeroen Lemaitre.

“De N-VA wil dat de provincie focust
op kerntaken, niet op megaprojecten.”
Jeroen Lemaitre, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

Een kans voor de provincie om zich te herprofileren, dus. Maar de deputatie
(CD&V, Open Vld en sp.a) maakt geen fundamentele keuzes en blijft zeer
versnipperd verder werken zonder focus op de kerntaken. Zo houdt de deputatie
vast aan de absurde plannen om alle diensten te centraliseren in de - te grote Leopoldskazerne. Het kostenplaatje van dit megalomane project bedraagt
liefst 75 miljoen euro.

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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