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V.U. Jens De Wael
Schoolstraat 102
9120 Beveren

Op eigen kracht
naar 2012!
In 2006 trok de N-VA in kartel met
CD&V naar de kiezer. Als loyale kartelpartner hebben wij ons steeds trouw
gehouden aan het bestuursakkoord,
wat wij ook de rest van deze legislatuur
zullen blijven doen. De N-VA houdt immers haar woord.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in
zicht (14 oktober 2012) drong de vraag
zich op hoe we naar de kiezer zullen
gaan. Omdat we van mening zijn dat
we onze boodschap best zelf uitdragen,
trekken we als zelfstandige partij naar
de kiezer.
Beveren staat voor andere uitdagingen
dan in 2006 en dat vereist een aangepast beleid. Onze standpunten en
ideeën zijn niet meer gelijklopend
met die van onze huidige kartelpartner. De N-VA is een partij die eerlijkheid, rechtlijnigheid en transparantie
hoog in het vaandel draagt en wil dit
ook op eigen kracht manifesteren naar
de bevolking. De kiezer moet een duidelijke keuze krijgen!
In de voorbereiding naar het verkiezingsjaar kan onze partij alle steun en
hulp gebruiken. Wenst u mee te werken
aan de uitbouw van de N-VA binnen
Beveren? Dat kan. Wij zoeken steeds
kandidaten om mee informatiefolders
te bussen, affiches op te hangen, borden
te plaatsen, …
U kan steeds contact opnemen met mijzelf of een van onze andere bestuursleden.
Samen bouwen
we aan een sterke
Beverse N-VA!
Jens De Wael,
voorzitter
N-VA Beveren

N-VA vraagt evaluatie Beverse Feesten
N-VA-raadslid Bruno Stevenheydens stelde een aantal kritische vragen op de
gemeenteraad over de organisatie van de Beverse Feesten.
Dit jaar werden ze ingekort tot vijf dagen onder het motto “korter maar krachtiger”.
Uit de mening van heel wat bezoekers blijkt echter dat de feesten weinig dynamisch
overkwamen. Het straatfestival is onmiskenbaar het succesverhaal van de feesten
en dit voor het zoveelste jaar op rij, maar dat blijkt niet uit de verschillende
reclamefolders voor de feesten.
VERENIGINGEN TERUG OP VOORGROND ZETTEN
Bruno Stevenheydens: “De oorsprong en kern van de Beverse feesten liggen in het
verenigingsleven. Zij heeft dit evenement uitgebouwd tot een vaste waarde, waar de
mensen naar uitkeken en spontaan aan deelnamen. Het is belangrijk dit essentiële
onderdeel terug op de voorgrond te zetten.”
ÉÉN PODIUM EN OPEN TENT
“Misschien is het ook verstandig iets minder optredens te programmeren maar meer
aandacht te geven aan artiesten die nog geen abonnement op de Beverse feesten hebben”, vervolgt hij. Bruno vraagt ook het voorstel te onderzoeken om op de markt
slechts één podium en een deels open tent te plaatsen. Dat zal ervoor zorgen dat het
feestgebeuren de ganse markt aanspreekt.
Aan de hand van de oplijsting van de sterke en zwakke punten van dit jaar kan
men de juiste beslissingen nemen voor de editie van 2012.

Jong-N-VA Beveren voegt hier aan toe dat
de keuze van de muziekgroepen mee moet
bepaald worden door het jeugdcentrum en
de jeugdraad. Zo kunnen er ook een aantal
groepen optreden die jongeren specifiek
aanspreken. Ook het fuifgebeuren kan best
in samenspraak met hen worden gepland!
Frederik Brys, Thomas De Clercq, Filip
Kegels, Joeri Meul, Matthijs Pietrala, Stijn
Van Remortel
N-VA-raadslid
Bruno Stevenheydens:
”De Beverse verenigingen hebben de
feesten uitgebouwd tot een vaste waarde.”

Enquête “Winkelen in Beveren”
Genietend van een prachtige nazomerdag trok ons bestuur op zaterdag 1 oktober de straat op om een
enquête af te nemen van de winkelbezoekers in het centrum van Beveren.
Aan de kinderen werden ballonnen uitgedeeld. Veel winkelende voorbijgangers maakten tijd voor een praatje en het
beantwoorden van de vragen in onze
enquête.
Van links naar rechts: Johan Smet, Patrick Peeters,
Thomas De Clercq, Jens De Wael, Ingeborg De Meulemeester,
Er is zeker nog werk aan de winkel om
Peter De Clercq en Bruno Stevenheydens.
ons winkelcentrum beter aan te prijzen.
Verschillende zaken vragen om verdere
opvolging zoals het parkeerbeleid, de netheid, het vermijden van zwerfafval en een openbaar toilet. Ook de
middenstandsondersteuning in de deelgemeenten kan rekenen op onze belangstelling!

Geen megaserres in Melsele-Zuid!
N-VA
Beveren
blijft zich kanten
tegen de plannen
voor een grootschalige glastuinbouwzone
in
Melsele-Zuid.
Zoals
bekend
loopt daar momenteel een onderzoek over. Op een bepaald ogenblik was er sprake van een zoekzone van 100 hectare,
maar deze werd ondertussen teruggebracht naar 50
hectare. Wat zal hier uiteindelijk beslist worden?
N-VA Beveren kant zich tegen een grootschalig
project in Melsele-Zuid gezien dit gebied reeds
zwaar onder druk staat door andere projecten. De

leefkwaliteit van dit gebied mag niet verder aangetast worden. Er zijn bovendien geen mogelijkheden
tot gebruik van industriële restwarmte, wat een van
de uitgangspunten was.
Er is in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
van Beveren een zone in Melsele-Zuid voorzien voor
clustering van glastuinbouwbedrijven. De invulling
daarvan kan echter enkel op vrijwillige basis.
Conclusies voor het project in Melsele-Zuid:
• Samenwerking (clustering) en ruilverkaveling op
vrijwillige basis tussen glastuinbouwbedrijven kan
gestimuleerd worden om schaalvoordelen te bekomen.
• Wij kanten ons tegen onteigeningen en bouw van
megaserres.

Kortjes
De toetreding van Bruno Stevenheydens tot de
N-VA is oud nieuws. De samenwerking verloopt
bijzonder positief. Onze vier N-VA-gemeenteraadsleden kan u maandelijks aan het werk zien
op de gemeenteraad.
Kamerlid Ingeborg De Meulemeester heeft recent
in het parlement vragen gesteld over het verhogen
van de leefbaarheid van omwonenden in de buurt
van spoorlijnen. Dit naar aanleiding van de toenemende en nachtelijke goederentransporten.

OCMW-ondervoorzitter Herman Uyttersprot
volgt al sinds de aanvang van het dossier de bouw
van het woonzorgcentrum “De Notelaar” op. De
nieuwbouw omvat 147 rusthuisbedden, 6 kamers
voor kortverblijf, ook een dagverzorgingscentrum
voor 15 personen en 34 serviceflats. Uiteraard is
het seniorenbeleid voor de N-VA belangrijk!
Ook volgend jaar wordt de samenwerking met een
privébeveiligingsfirma in Beveren verder gezet. De
N-VA vindt de veiligheid in Beveren bijzonder
belangrijk. Binnenkort wordt de camerastudie geëvalueerd. We houden u op de hoogte!

Gemeenteraadslid Amedee Kegels heeft op de
gemeenteraad verschillende keren aangedrongen
om het krot in de Victoriestraat in Kallo te slopen, uiteindelijk met succes! De bouwval vormde een gevaar
voor de veiligheid.

N-VA vraagt dringend groene
fietsverbinding tussen Beveren en Melsele
De gemeente Beveren steunt het streven om trage
wegen te heropenen of nieuwe verbindingen te
voorzien. Deze verbindingswegen, waar gemotoriseerd
verkeer uitgesloten is, hebben tot doel de verschillende
wijken en/of dorpskernen op een aangename en veilige
manier met elkaar te verbinden. Trage wegen kunnen,
zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route bieden aan zwakke weggebruikers.
De scholencampus Sint-Maarten bevindt zich in het
centrum van Beveren en trekt schoolgaande jeugd uit
alle dorpskernen aan, ook die van Melsele. Er zijn voor
de wijken in Melsele ten noorden van de Grote Baan
momenteel twee mogelijkheden om per fiets deze
afstand te overbruggen: via de Grote Baan, of via de Gaverlandstraat en verder de Luitenant Van Eepoelstraat.
ERG GEVAARLIJK
De eerste optie is erg gevaarlijk terwijl de tweede optie
ook verre van ideaal is. Ook de senioren die deze
afstand per fiets of te voet willen overbruggen worden
afgeschrikt door de moeilijkheden.
MEERSENBEEKVALLEI
Gezien de noodzaak om een veilige verbinding te realiseren voor fietsers en voetgangers tussen Melsele-

Johan
Smet,
gemeenteraadslid

Noord en Beveren vraagt de N-VA
om de prioritaire aanleg van de
Meersenbeekvallei, met een fietspad, een voetpad en
ondersteunende groenstructuur. Deze verbinding werd
voorzien in het bindend gedeelte van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, en kan bij voorkeur samen met
de verkaveling aan de Farneselaan uitgevoerd worden.
Raadslid Johan Smet heeft dit voorstel alvast verdedigd op de gemeenteraad.
OOK DE N450 VRAAGT ONZE AANDACHT
N-VA Beveren vraagt ook aandacht voor de situatie aan de N450, nu de heraanleg uitgesteld is tot
2018. Het stuk tussen het kruispunt Koolputstraat/Brielstraat en de viaduct is een bochtige flessenhals waar het levensgevaarlijk is om te fietsen.
De Fietsersbond Beveren klaagt dit aan en stelt
dat het niet kan om zo lang te wachten met een oplossing. De N-VA is het hiermee eens, en stelt bovendien vast dat deze organisatie een bijzonder
inventief en fietsvriendelijk plan heeft uitgewerkt.
Het fietspad zou hierbij volledig afgezonderd
worden van de N450, en de loop van een bestaande beek volgen. Waarom wordt dit alternatief niet serieus in overweging genomen ?

Behoud van Rapenburg en Ouden Doel kan onmiddellijk
Onze raadsleden Ingeborg De Meulemeester en Bruno Stevenheydens hebben gepleit voor meer openheid in het
dossier van het GRUP havenuitbreiding. Voor de N-VA
kan het behoud van de gehuchten Rapenburg en Ouden
Doel onmiddellijk geregeld worden.
Ook de inwoners en landbouwers in het ganse bedreigde
gebied zijn belangrijk en mogen niet vergeten worden! De
problematiek in het centrum van Doel is al ernstig genoeg:
vandalisme en onveiligheid mogen niet geduld worden.
Voor ons is het een evidentie dat het gemeentebestuur ook
hier de veiligheid moet garanderen.

Contactgegevens bestuur N-VA Beveren
Voorzitter
JENS DE WAEL
jens.dewael@n-va.be
0478 82 01 68

Gemeenteraadslid
AMEDEE KEGELS
03 773 49 98

Gemeenteraadslid
BRUNO STEVENHEYDENS
bruno.stevenheydens@n-va.be
0478 27 75 76

Gemeenteraadslid/volksvertegenwoordiger
INGEBORG DE MEULEMEESTER
ingeborg.demeulemeester@n-va.be
0496 06 89 34

Gemeenteraadslid
JOHAN SMET
johan.smet@n-va.be
0478 31 82 34

OCMW-ondervoorzitter
HERMAN UYTTERSPROT
herman.uyttersprot@n-va.be
0479 95 13 82

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'.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.

"

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:
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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
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