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Welvaart en werk gaan hand in
hand. Niet enkel voor een natie,
maar zeker ook voor ieder individu
van de samenleving. Om de werkgelegenheid te laten toenemen,
moeten we deze lonend maken.
Daarom is de N-VA voorstander om
de lasten op arbeid te verminderen.
Zowel voor de werknemers als
voor de werkgevers willen we een
sterke hervorming van de huidige
belastingen op werk.
De verwijten als zouden de door
ons voorgestelde maatregelen
asociaal zijn, raken kant noch wal.
Integendeel, de aanpak van de
vorige regering was rampzalig voor
onze welvaartstaat. De afgelopen
jaren daalde de werkgelegenheid
en hielden werknemers te weinig
over na afhouding van de belastingen.
Wij pleiten dan ook voor een nieuw
systeem. Een systeem waar onze
economie en ook u beter van
worden. U stemde voor een
positieve
verandering.
Wij willen
u deze
geven!

JENS DE WAEL
Voorzitter
N-VA Beveren

www.n-va.be/beveren

KLAPROOS VAN KLEI IS BEVERS SYMBOOL VOOR WOI
“In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on row …”
Major John McCrae – 1915 – Boezinge
In 1915 schreef de Canadese militaire arts
vlakbij Ieper zijn episch gedicht. Te midden van de puinhopen van het oorlogsgeweld en de massabegraafplaatsen van
de gesneuvelden groeide een bloem, een
klaproos. Schoonheid in schril contrast
met de grauwheid van de oorlog. John
McCrae maakte het einde van de oorlog
niet mee. In 1918 sneuvelde hij in
Boulogne. Zijn gedicht kreeg echter het
eeuwige leven. De klaproos werd een
universeel symbool voor de Eerste
Wereldoorlog.
Erica Crynen, een dame uit Kieldrecht met een boeiend verhaal en artistiek
talent maakt klaprozen uit klei. Zo combineert ze de symboliek van de Groote
Oorlog met die van de Vlaamse klei. Net zoals in het gedicht van McCrae.
Ook in Beveren wordt deze oorlog herdacht. Er worden veel lovenswaardige
initiatieven genomen en er worden tal van prachtige activiteiten georganiseerd.
Deze klaproos van klei zal de rode draad zijn. Het Beverse symbool voor de
Eerste Wereldoorlog.

Schrijf je nu in op onze
digitale nieuwsbrief

Arrondissementele
bestuursverkiezingen

Sinds deze zomer versturen we
digitale nieuwsbrieven naar onze
leden en sympathisanten. Zo kunnen
we nog korter op de bal spelen en
onze leden op de hoogte houden van
al onze activiteiten en belangrijke
beslissingen binnen de gemeente.

Langs deze weg wenst N-VA
Beveren jullie te informeren dat
de arrondissementele bestuursverkiezing van het Waasland
plaats vindt op zaterdag
25 oktober 2014 om 15.30 uur in
zaal ‘Ons Huis’ (Schoolstraat 270,
Sint-Niklaas). Alle leden van
N-VA Beveren zijn van harte welkom om hun stem uit te brengen
voor onze Beverse kandidaten.

Wil jij ook onze digitale nieuwsbrief
ontvangen? Stuur dan jouw
e-mailadres naar beveren@n-va.be.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De strijd tegen armoede, ook in Beveren
Op 17 oktober is het Werelddag van verzet tegen de
armoede. Armoede in Beveren, het bestaat. Ook in
onze gemeente moeten steeds meer gezinnen overleven op een leefloon en moeten ze beroep doen op
derden voor bijvoorbeeld voedselbedeling.
De N-VA en schepen van Sociale Zaken Ingeborg
De Meulemeester hebben aandacht voor deze problematiek. Zij willen samen met scholen en welzijnswerkers, verder gaan dan de louter financiële hulp voor
kinderen in armoede. Dit heeft niet enkel effect op hun
scholing, maar ook op hun sociale relaties.
Ook het OCMW van Beveren verleent haar volle medewerking aan dit initiatief en organiseert in samenwerking met de vzw Tarara een Week van de Armoede.
Met dit initiatief wil men de problematiek onder de
aandacht brengen en het bewustzijn verhogen.
© Departement Sociale School, KHLeuven, ter gelegenheid van de Dag van de Armoede 17 oktober 2011.

De aandacht op uitgaven door de gemeente mag niet verslappen
Het grote structurele tekort bij de start van deze bestuursperiode wordt door evenwichtige maatregelen en besparingen weggewerkt. Dit zonder de dienstverlening naar de burgers toe te verminderen. Maar dat is niet genoeg. We
moeten ons als bestuur blijven afvragen of het geld efficiënt besteed wordt en stelselmatig bijsturen.
Nieuw is de problematiek rond het eventueel vervroegd sluiten van één of twee kerncentrales. Dit zou een grote
invloed hebben op de inkomsten van de gemeente. Nu reeds, door de tijdelijke stillegging, mist onze gemeente belangrijke inkomsten. Alleen al daarom is het nodig dat de aandacht op de uitgaven niet verslapt.
Een mogelijke vermindering van inkomsten door een niet voorziene sluiting kan trouwens voor ons niet leiden tot
nieuwe belastingen voor gezinnen en ondernemers.
“Ons einddoel blijft bovendien in 2018 een overschot te hebben op de begroting zodat het volgende bestuur niet
geconfronteerd wordt met nieuwe financiële uitdagingen”, aldus N-VA-schepen Boudewijn Vlegels.

De waarde van ons lokaal erfgoed
N-VA Beveren wil een beleid voeren dat mensen gevoelig maakt voor de
waarde van ons erfgoed. Er moet immers zorg worden gedragen voor ons
bouwkundig, landschappelijk, archeologisch en cultureel erfgoed. Johan
Smet moet dit als schepen van Cultuur en Erfgoed bewaken. Johan is hiervoor de geknipte man, hij is naast schepen ook voorzitter van de Archeologische Dienst Waasland.

Schepen Johan Smet met een Romeinse drinkbeker
(3e eeuw na Christus) in de hand,
gevonden op de site Daalstraat in Vrasene.

beveren@n-va.be

Doeltreffend lik-op-stukbeleid
Hoewel we in onze gemeente geen al te grote problemen kennen met zwerfvuil en sluikstort, willen schepen van Leefmilieu Filip Kegels (N-VA) en de voorzitter
van Ibogem Roger Heirwegh dit thema voldoende aandacht blijven geven.
“In het bestuursakkoord dat vorig jaar door de N-VA &
CD&V werd voorgesteld, werd duidelijk vooropgesteld
dat we een lik-op-stukbeleid gingen voeren. Vuilniszakken die op plaatsen gevonden worden waar ze niet horen
te staan, worden allemaal gecontroleerd door de milieudienst. Op die manier proberen we te achterhalen wie ze
daar heeft achtergelaten. Een manier van werken die zijn
vruchten afwerpt. Ook de sociale controle door de inwoners zelf, levert veel informatie op”, aldus Filip Kegels.
Ibogem volgt dit strakke beleid voor de volle 100 procent.
Roger Heirwegh: “Er werden goede afspraken gemaakt
en we denken verder ook samen na over een aantal acties

Roger Heirwegh (voorzitter Ibogem) en
Filip Kegels (N-VA-schepen van Leefmilieu)

in het kader van sensibilisering, zowel met scholen als
verenigingen en ondernemingen.”
N-VA Beveren wil namelijk een verhaal schrijven van een
propere en zwerfvuilvrije gemeente.

N-VA verhoogt efficiëntie in OCMW
In Beveren hebben we zeer goed uitgebouwde sociale voorzieningen en
daar zijn we trots op. De N-VA-fractie
in de OCMW-raad wil de efficiëntie
van de organisatie verhogen. We willen een kwalitatieve dienstverlening
aanbieden met een strakke en ge-

stroomlijnde organisatie.
We namen de laatste maanden alvast
enkele belangrijke beslissingen. De
aanbestedingen voor nutsvoorzieningen en kantoormateriaal gebeuren
vanaf nu in samenwerking met de
gemeente om administratieve kosten

te besparen en betere prijzen te bekomen. Daarnaast worden de wasserijen van de verschillende
woonzorgcentra binnenkort gecentraliseerd in De Notelaar en Den Briels.

Hopelijk had u net als wij een leuke en goed gevulde zomer!
Schepen van Jeugd Filip
Kegels met enkele
scoutsleden van
Sint-Michiel Kieldrecht
voor het nieuwe scoutslokaal dat op
20 september 2014
officieel geopend werd.

Samen met ambassadeur
Leo en de Finse ambassadeur ging
schepen Ingeborg De Meulemeester
op dinsdag 9 september 2014 de
Olympische Vlam ophalen op de grote
markt van Brussel.

N-VA Beveren
op de
Dijkfeesten
in Kallo.

www.n-va.be/beveren

N-VA Beveren op
de Dorpsfeesten
in Melsele.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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