
N-VA BEVEREN AAN HET WERK



De verandering 
werkt

Beste lezer,

In 2012 trok N-VA Beveren met veel ambitie en 
een ijzersterk programma naar de verkiezingen. 
De verandering die we vooropstelden werd door de 
inwoners duidelijk positief onthaald en er was veel 
vertrouwen. Met een uitzonderlijk resultaat gaf de 
kiezer ons het mandaat om de verandering in te 
zetten. 

Met een evenwichtig en realistisch bestuursakkoord 
voeren we samen met onze coalitiepartner een 
verantwoordelijk beleid uit. Het onder controle 
houden van onze financiën is daar een zeer belangrijk 
onderdeel van. Ook de verdere verstedelijking, 
de mobiliteit en de havenuitbreiding vragen veel 
aandacht van dit bestuur. 

Onze negentien uitvoerende mandatarissen werken 
elke dag aan de verandering in onze gemeente. 
Sommige van deze veranderingen zijn al zeer 
duidelijk geworden. Met een beperkter budget lukt 
het ons om een goed en breed beleid te voeren. We 
pakken in deze legislatuur de prioritaire dossiers nog 
verder aan zoals de aanleg van wegen en een 

inhaalbeweging in schoolinfrastructuur. We zetten 
verder in op de digitalisering van onze gemeente. 
We houden de vinger aan de pols bij de leef- en 
woonkwaliteit in de verdere verstedelijking. De 
verenigingen blijven de nodige steun krijgen om 
verder te groeien. Samen met een financieel 
evenwicht is dat het verantwoordelijk beleid dat N-VA 
Beveren verder wil voeren. 

In deze brochure willen we onze plannen nader 
toelichten. Het is belangrijk dat onze inwoners weten 
welke beslissingen het gemeentebestuur neemt. Wij 
willen als N-VA Beveren een zo transparant mogelijk 
beleid voeren. 

Veel leesplezier.

“De verandering werkt”

Filip Kegels, Ingeborg De Meulemeester, Johan 
Smet, Boudewijn Vlegels, Dominique Tielens.
Schepenen gemeente Beveren

N-VA Beveren 3 jaar in uw gemeente
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“De uitdagingen in een gemeente op maat van 
Beveren zijn groot. Samen met de partij wil ik mijn 

verantwoordelijkheid opnemen.”

Schepen 
Filip Kegels
In 2013 kreeg ik het voorrecht om schepen 
te worden van onze prachtige gemeente 
Beveren. Ik kreeg de verantwoordelijkheid 
over de volgende bevoegdheden: 
Jeugd, Groen en Natuurontwikkeling, 
Begraafplaatsen, Lokale Economie, 
Middenstand en KMO, Gebouwen, Pastorijen, 
Nutsvoorzieningen en Onderhoud Openbaar 
Domein. Als jonge schepen voel ik mij ook 
verantwoordelijk voor de verjonging van het 
Beverse politieke landschap. De afgelopen 
drie jaar hebben we hard gewerkt om 
onze nieuwe bestuursstijl vorm te geven. 
Financieel gezond zijn maar toch verder 
investeren in de toekomst is de boodschap. 
We zetten ook in op een veilig Beveren. Met 
de oprichting van de politiezone Waasland-

Noord (Beveren-Stekene-Sint-Gillis Waas) 
gaan we voor meer en kwalitatief beter 
blauw op straat.
De uitdagingen voor een gemeente op 
maat van Beveren zijn zeer groot. Met de 
verstedelijking, havenuitbreiding en de 
mobiliteitsdossiers zullen er de komende 
jaren duidelijke keuzes gemaakt moeten 
worden. Bij deze keuzes wil ik mijn 
verantwoordelijkheid opnemen om de 
komende jaren Beveren op een verantwoorde 
en rationele manier te besturen. 
Samen met onze N-VA Beveren ploeg willen 
we verder blijven werken aan een gemeente 
waar iedereen zijn plaats kan vinden. 
Een gemeente waar het goed is om 
te wonen, werken en leven. 
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Economie, 
jeugd en groen

De afgelopen drie jaar hebben we zwaar ingezet op de 
jeugdlokalen. Bijna alle jeugdverenigingen hebben 
een gerenoveerd gebouw of een nieuwbouw. Deze 
investeringen waren groot, circa 2 miljoen euro, maar 
noodzakelijk, ook in het kader van brandveiligheid. De 
werkingen van de jeugdbewegingen kunnen nu op een 
veilige en aangename manier plaatsvinden. 

Met de oprichting van de raad voor lokale economie 
tonen we dat ondernemers zeer belangrijk zijn voor 
onze gemeente. Met vertegenwoordiging uit alle 
belangenverenigingen in de raad werken we de komende 
jaren een economisch plan uit op maat van de gemeente 
Beveren. 

“We willen ons centrum verder uitbouwen en innoveren 
om de inwoners te overtuigen in eigen gemeente te 
winkelen en te kopen.”

‘Kernversterking’ is een woord dat iedereen de afgelopen 
drie jaar wel eens heeft horen vallen. We hebben er dan 
ook alles aan gedaan om er een belangrijk agendapunt 
van te maken. Geen centrum en de daarbij horende 
aangename sfeer zonder de nodige kernversterkende 
maatregelen. We willen ons centrum verder uitbouwen 
en innoveren om de inwoners te overtuigen in eigen 
gemeente te winkelen en te kopen. 

Tussen de verdere verstedelijking door hebben we met 
de aanleg van het Molenbeekpark misschien wel het 
belangrijkste dossier van de afgelopen vijftien jaar 
uitgevoerd voor Melsele. Deze groene long brengt het 
nodige evenwicht in een gebied dat onder druk staat 
door mobiliteit en verstedelijking. We werken ook verder 
aan meerdere natuurprojecten om de leefbaarheid te 
verhogen en het evenwicht te bewaren. Het uitbouwen 
van onze groendienst, van onderhoudsdienst naar een 
natuurontwikkelingsdienst, was een prioriteit.  
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“Onze gemeente moet met haar capaciteiten 
voldoende ambitie tonen om niet weg te schommelen 
tussen Sint-Niklaas en Antwerpen.” 
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“Ondernemers zijn onze sleutel figuren. Ze zijn 
het kloppende hart van de gemeente.” 

“Als één van de grootste werkgevers van het 
Waasland moeten we de ambitie hebben om ons 
economisch beleid verder uit te bouwen.” 

JURGEN DE KERF 
Gemeenteraadslid Kallo  



Bijzondere projecten
Heropening jeugdcentrum Prosperpolder
Sinds 2011 was het bekende jeugdverblijfcentrum Prosperpolder 
gesloten. Het gebouw was volledig uitgeleefd en had nood aan een 
grondige renovatie. De afgelopen 
drie jaar hebben we zeer hard 
aan dit dossier gewerkt. Op 19 
februari 2016 heb ik samen met 
minister van toerisme Ben Weyts 
het gebouw na vijf jaar terug voor open verklaard. Het is werkelijk 
een juweeltje geworden. 

Renovatie en nieuwbouw jeugdverenigingen
Met de renovatie- en nieuwbouwdossiers van bijna alle 
jeugdverenigingen en de bijhorende 
investering van circa twee miljoen 
euro is het werk bijna af. De 
laatste twee nieuwbouwlokalen 
van KSA Vrasene en Chiro Kallo 
worden op dit moment gebouwd. De grote inspanning heeft ervoor 
gezorgd dat de jeugdbewegingen op een veilige en aangename 

manier aan hun toekomst kunnen werken. Nu deze inspanning is 
geleverd, kunnen we ons de komende jaren volledig toeleggen op 
het algemeen jeugdbeleid.

Groenprojecten
Met de aanleg van tal van groenprojecten zoals het Molenbeekpark, 
inrichting voorzijde Grote Geule, Hoogstamboomgaard 
Prosperpolder, masterplan Kallo en masterplan Kieldrecht hebben 
we een inhaalbeweging ingezet op vlak van natuurontwikkeling. 

Innovatie winkelkerngebied
We hebben de afgelopen drie jaar duidelijk ingezet op innovatie in 
het winkelkerngebied. Na de cityapp komt nu ook de Free Wi-Fi 
zone Beveren. In een straal van 1 km² rond het centrum zal iedereen 
gratis gebruik kunnen maken van het netwerk. We blijven verder 
werken aan maatregelen en acties om ons centrum zo aangenaam 
mogelijk te maken. Samen met de vzw Aangenaam Winkelen 
Beveren trekken we volop de kaart van innovatie. 
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“Gelijke toegang tot het recht op 
een menswaardig leven””

Schepen en 
Vlaams Parlementslid 
Ingeborg De Meulemeester
Als schepen ben ik bevoegd 
voor Sociale Zaken, PWA en 
Werkgelegenheid, Intern Preventiebeleid, 
Gezondheidspreventie, Emancipatiebeleid 
en Ontwikkelingssamenwerking. Ik waak 
erover dat iedereen zonder onderscheid 
een gelijke toegang krijgt tot het recht 
op een menswaardig leven. We moeten 
streven naar een beleid dat gericht is 
op sociale insluiting en kwalitatieve 
zorg op maat van alle inwoners. Het is 
evident dat deze zorg en steun terecht 
komt bij diegenen die er nood aan en 
recht op hebben. Zij die misbruik maken 
van de regels moeten dan ook efficiënt 
opgespoord en bestraft worden. 

Als Vlaams Parlementslid zet ik 
mij in voor de thema’s onderwijs en 
ontwikkelingssamenwerking. Hierbij 
probeer ik de lokale noden te vertalen 
naar het Vlaams beleid. Ik pleit actief 
voor een strenger spijbelbeleid waarbij 
preventie primeert. Ook het belang van 
responsabilisering van de ouders in 
het tegengaan van spijbelen mag niet 
onderschat worden. We moeten kort op 
de bal spelen zodat we voorkomen dat 
eenmalig spijbelen een hardnekkige 
gewoonte wordt.
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Hartveilig 
Beveren

Een hartveilig Beveren, daar willen we naar streven. 
Om in aanmerking te komen als hartveilige gemeente, 
moet aan twee voorwaarden voldaan worden. Ten eerste, 
minstens één publiek toegankelijke AED en ten tweede, 
in samenwerking met het Rode Kruis opleidingen en 
reanimaties inzake AED-gebruik aanbieden aan de 
bevolking en minstens 10 procent van de werknemers. Aan 
de eerste voorwaarde voldoet Beveren in ruime mate. In 
onze gemeente zijn negen publiek toegankelijke AED’s. Ook 
aan de tweede vereiste voldoet Beveren. Het komt er nu op 
aan de overeenkomst met het Rode Kruis te formaliseren, 
nog sterker in te zetten op het sensibiliseren van de 
bevolking en de locaties van de AED’s nauwgezet in kaart 
te brengen.

Daarnaast dienen we, met meer dan 25 scholen in Beveren, 
het flankerend onderwijsbeleid verder te bewaken. De 
kerntaak van leerkrachten is en blijft het overdragen 

van kennis en vaardigheden aan onze leerlingen. Dit is 
niet eenvoudig. Vandaag de dag worden leerkrachten met 
verschillende zaken geconfronteerd waar zij het hoofd 
aan moeten bieden zoals armoede en radicalisering. Het 
is belangrijk dat leerkrachten hierbij gesteund worden 
door en kunnen samenwerken met de verscheidene 
welzijnsactoren. De centra voor leerlingenbegeleiding 
(CLB) speelt hierbij een scharnierrol.

Het Sociaal Huis in Beveren is gestart met een 
ondersteuningspunt (kinder)armoede. Hier staat een team 
klaar met een maatschappelijk werker en een opgeleide 
ervaringsdeskundige om een antwoord te bieden op alle 
vragen en bedenkingen van hulpverleners, leerkrachten en 
verzorgende omtrent armoede. Een goede communicatie is 
immers essentieel in de hulpverlening (TEL 03 750 46 73 of 
huisvanhetkind@beveren.be). 
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“Een gezond en hartveilig Beveren als streefdoel.”

“Inspraak en participatie van de bevolking 
is belangrijk om te weten wat er leeft. Dit 
kan via onze raden (Gemeentelijke Raad Voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS), gezins- en 
seniorenraad…).”

“We moeten mensen in armoede ondersteunen 
waar nodig. We moeten ze de kracht doen vinden 
om de stap te zetten naar het Sociaal Huis om 
samen met hulpverleners er bovenop te komen. 
Daar zijn we voor.” JAN WEYERS

Gemeenteraadslid Beveren



10

Bijzondere projecten
Bemoeizorg
In 2009 ging het project ‘bemoeizorg’ in Beveren van start. Na een 
grondige en positieve evaluatie werd beslist om het project verder 
te zetten en uit te breiden naar de gemeenten Temse en Kruibeke. 
We werken aan een bijzonder gamma van begeleidingsvormen voor 
sociale huurders, van preventieve woonbegeleiding tot curatieve 
bemoeizorg. Op deze manier worden woonproblemen bijgestuurd en 
uithuiszettingen vermeden.

Huis van het Kind
In navolging van het Sociaal Huis, 
werd ook een Huis van het Kind 
opgericht in Beveren. Dit is een 
lokaal samenwerkingsverband 
waarbij verschillende organisaties samen met de gemeente zorgen 
voor een aangepast aanbod voor (aanstaande) gezinnen met jonge 
kinderen. Zij kunnen hier terecht voor specifieke informatie en 
begeleiding die elders niet altijd eenvoudig te vinden is.

Huisartsenwachtpost Waasland
Na veel lobbywerk is de huisartsenwachtpost Waasland een feit. 
Indien dringend een huisarts nodig is, dient voortaan slechts één 
nummer gebeld te worden (TEL 03 361 03 61). De wachtdienst omvat 
een centrale wachtpost in Sint-Niklaas en twee satelietposten, 
waaronder één in Beveren (AZ Nikolaas – campus Beveren, Oude 
Zandstraat 33).

Kruidenier De Brug
De kruidenier De Brug staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding 
en basisproducten voor wie het 
financieel moeilijk heeft. Met 
de kruidenier willen we ervoor 
zorgen dat dergelijke gezinnen 
ook thuis een gezonde en 
voedzame maaltijd naar keuze op 
tafel kunnen zetten en in de brooddozen van hun kinderen kunnen 
meegeven. We stappen hier dus af van de voedselbedelingen 
waarbij mensen hun producten niet zelf kunnen kiezen.



Schepen 
Boudewijn Vlegels
Geboren met de politieke microbe en een 
hart voor de Polderdorpen en natuur, werd 
ik Schepen van Ruimtelijke ordening - 
Stedenbouw, Woonbeleid, Leefbaarheid 
polderdorpen, Erfgoed, Waaslandhaven en 
Linkeroever.

Zoals we allemaal weten, biedt 
havenontwikkeling mogelijkheden voor 
werkgelegenheid en welvaart. Tegelijkertijd 
zijn we er ons van bewust dat diezelfde 
ontwikkeling de leefbaarheid en het 
aangenaam wonen van de omliggende 
gemeenten en wijken bedreigt. Het moet 
dan ook een prioritaire taak zijn om hieraan 

te werken. Daarom werd de draad van het 
structuurplan dat we zes jaar geleden op 
poten hebben gezet terug opgenomen. De 
voorbije legislatuur is er op dat gebied immers 
niets gebeurd.

We trachten invloed uit te oefenen om 
werk te maken van de leefbaarheid en de 
groei van de Polderdorpen en het recreatief 
medegebruik van de natuurgebieden. We 
zijn er dan ook in geslaagd om een aantal 
belangrijke wegenisdossiers in gang te zetten. 
Waakzaamheid, realistische standpunten en 
oplossingen hebben ertoe geleid dat rekening 
wordt gehouden met ons!

“In moeilijke financiële tijden moet een 
bestuur kiezen voor basistaken. Kwalitatief en 

betaalbaar wonen is voor ons zo een basistaak.”
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Ruimte, 
natuur, polders 

en haven

We moeten onze open ruimte bewaren en bewaken. De 
cijfers spreken voor zich. Tegen 2030 heeft Vlaanderen 
300.000 nieuwe woningen nodig omdat de bevolking 
blijft groeien. Ook het aantal eenoudergezinnen blijft 
stijgen. Het grootste deel van de nieuwe woningen – 
meer dan 60 procent – zal gebouwd worden in (kleine) 
stedelijke gebieden zoals Beveren. Indien we klassiek 
blijven verkavelen, bouwen we op korte termijn alle open 
ruimte vol. Het antwoord op deze problematiek kunnen 
we dan ook vinden in de verdichting. Hierbij is het een 
uitdaging om deze verdichting te combineren met meer 
(kwalitatieve) publieke, open ruimte. 

Alle projecten die we realiseren en in de steigers staan 
omvatten een grotere dichtheid. Bovendien zorgen 
vernieuwbouw en invulbouw ervoor dat zonder extra 
inname van gronden veel meer woningen gerealiseerd 
kunnen worden. We zijn ervan overtuigd dat dit ook voor 
‘betaalbaar wonen’ de juiste weg is.

Ruimtelijke ordening moet meer met de toekomst bezig 
zijn. We willen projecten ontwikkelen die een nieuwe 

dimensie geven aan wonen. De Grote Heide is zo’n project.

Landelijk wonen met stedelijk dichtheid vormt de rode 
draad. Een nieuw publiek park – van ongeveer zeven 
hectare - voor de ruimere omgeving, verbindingen van 
groene velden tussen de woningen, private tuintjes 
voor bewoners grenzend aan ruime collectieve ruimtes 
enzovoort. Meer dan 60 procent van de oppervlakte is 
groen en publiek, minder dan 40 procent is bebouwd. 
De bewoners als voetganger, spelend kind, kuierende 
volwassene of verpozende oudere zal de maat zijn voor 
dergelijke zaken. 

We moeten streven naar een mix tussen appartementen 
en gezinswoningen met aandacht voor sociaal en 
betaalbaar wonen. Vanzelfsprekend dienen we ook 
rekening te houden met de zorg voor waterhuishouding, 
goede architectuur, hoge isolatienormen en de huidige 
omwonenden. We streven naar een toonbeeld van 
stedelijk wonen op de schaal van de gemeente Beveren. 
Een innoverend woonproject dat model zal staan voor gans 
Vlaanderen. 
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“Recreatief medegebruik van de natuurgebieden 
is voor ons een vereiste. Geen prikkeldraad maar 
wandel-, en fietspaden en rustbanken die uitnodigen 
tot zachte recreatie.”

“Een sterkere ontsnippering van de open ruimte 
in plaats van versnippering.”

“Havenontwikkeling en natuurontwikkeling 
moeten rekening houden met de omgeving. 
Alleen op die manier kan er voldoende draagvlak 
ontwikkeld worden.”

ROGER HEIRWEGH 
Gemeenteraadslid Melsele  
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Bijzondere projecten
Uitbreidingsplannen Waaslandhaven
De uitbreidingsplannen voor de Waaslandhaven en de aanleg van 
grootschalige natuur betekent een ware omwenteling voor de 
inwoners van de Polderdorpen, de landbouwers en bij uitbreiding 
voor de hele streek. We willen de mogelijkheden afdwingen die de 
ontwikkelingen bieden, zoals tewerkstelling, recreatie, toerisme, 
nieuw landschap enzovoort. Alsook verdedigen we zij die hun woning 
dienen te verlaten en/of zich beroepshalve moeten heroriënteren. 

Natuurgebieden
Er worden honderden hectaren 
natuurgebied aangelegd in de 
polders. Onze omgeving en 
ons uitzicht moet hiermee 
vooruitgaan in plaats van 
achteruit. Zacht recreatief 
medegebruik met een netwerk van wandel- en fietspaden en 
landschapsvorming zijn vanzelfsprekend. 

Vooruit met Kieldrecht
Rond de sportzone zijn zowel de school, voetbal als Ermenrike 
vragende partij voor meer mogelijkheden. We zijn ook voorstander 
van uitbreidingsmogelijkheden voor de verzorgingscluster rond het 
rusthuis. Het is ook belangrijk dat heel de zone een aangename 
open en groene sfeer uitstraalt en een ontmoetingsplaats blijft 
voor jong en oud. Om dit alles met elkaar te verzoenen is besloten 
om een ruimtelijk masterplan op te maken. In dit kader wordt ook 
de Rijkswachtkazerne aangekocht. Tegelijkertijd wordt ook een 
planningsproces uitgewerkt voor de Texam site, oplossingen gezocht 
voor KMO-ruimte en willen we creatief nadenken over oplossingen 
voor de belangrijke leegstand in de kern. Dit masterplan kan 
een aanzet en voorbeeld zijn voor de andere deelgemeenten van 
Beveren. 



Schepen 
Dominique Tielens
Op 1 januari 2016 ging ik van 
start als schepen waarbij ik de 
verantwoordelijkheid kreeg over ICT, 
Toerisme, Dierenwelzijn en Leefmilieu. 
Als kersvers schepen kwam ik in een goed 
geoliede machine terecht die al drie jaar 
op een adequate manier onze gemeente 
bestuurt. Het is dan ook een uitdaging 
voor mij om mijn bijdrage aan deze ploeg 
en aan onze bevolking te kunnen leveren. 
De komende drie jaar willen we verder 
werken om ons bestuursakkoord uit te 
voeren. We zijn op de goede weg en nemen 
onze verantwoordelijkheid op. 

Door mijn grote persoonlijke interesse 
in toerisme heb ik alvast de ambitie om 
dit departement verder uit te bouwen. 
Sommige van onze toeristische troeven 
worden niet altijd naar waarde geschat 
en zijn onderbelicht. Op ons grondgebied 
zijn echter talrijke zaken waar we ons op 
toeristisch vlak kunnen onderscheiden. 
Ons prachtig erfgoed, de Waaslandhaven 
met de grootste sluis ter wereld en onze 
historische polders zijn nog maar enkele 
voorbeelden om op in te zetten en verder 
uit te bouwen. 

“Onze talrijke toeristische
troeven verder uitbouwen

is de uitdaging.”
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Duurzaam 
beleid

Als nieuwe schepen neem ik departementen over 
van mijn collega’s. In eerste instantie is het dus de 
bedoeling om het nu reeds uitgevoerde beleid verder te 
zetten. Op het gebied van duurzaamheid zijn reeds flinke 
stappen genomen. Dit beleid moeten we verder blijven 
uitdiepen. Het lik-op-stukbeleid dat we invoerden 
in 2013 tegen zwerfvuil en sluikstort werkt, maar we 
moeten er voldoende aandacht aan blijven schenken. 
We willen op alle vlakken zwerfvuil en sluikstort blijven 
bestrijden. 

In het kader van duurzaamheid zijn er ook al talrijke 
maatregelen genomen. Een besparing van 20 procent 
op het energieverbruik van onze gemeentelijke 
diensten is daar een zeer belangrijk voorbeeld van. 
Een belangrijk signaal is het systematisch doven van 
de straatverlichting waar mogelijk. We willen op een 
duurzame manier omgaan met ons energieverbruik en 
het goede voorbeeld geven. 

Onze toeristische capaciteiten omzetten in duidelijk 
beleid is een absoluut speerpunt voor de komende 
jaren. We willen samen met alle actoren die aanwezig 
zijn werken aan een breed en aantrekkelijk toeristisch 
kader. We hebben voldoende potentieel om onze regio 
aan toeristische activiteit te laten winnen. Toerisme 
is een belangrijke factor voor het imago van onze 
gemeente Beveren. We willen de komende jaren verder 
werken om dit volledig tot zijn recht te laten komen. 
 
Digitalisering is niet meer weg te denken in onze 
samenleving. Ook de komende jaren zal er op het gebied 
van digitale dienstverlening een verdere evolutie zijn. 
Dit moet wel gepaard gaan met respect voor de oudere 
bevolking die met deze nieuwe technieken nog niet 
volledig mee is. De vereenvoudiging die deze technieken 
met zich meebrengen is echter fundamenteel voor de 
toekomst van de dienstverlening. 
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“Ons lik-op-stukbeleid voor sluikstorten 
begint zijn vruchten af te werpen. Het gevoel van 
straffeloosheid moet er absoluut uit. De vervuiler 
betaalt.”

“Door ons toeristisch potentieel aan te wenden 
zal dit ook een andere dynamiek geven aan het 
imago van onze gemeente.” 

“De verdere digitalisering van de dienstverlening 
is fundamenteel voor de toekomst.” 

HERMAN UYTTERSPROT
Gemeenteraadslid Melsele  
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Bijzondere projecten
Bustour met moderne media in Waaslandhaven
Op de multimediale en interactieve bustour wordt elke passagier 
uitgerust met een tablet aan boord. Op deze tablet verschijnt een 
plannetje zodat de passagiers 
tijdens de rondrit kunnen volgen 
waar de bus zich bevindt. Daarnaast 
worden beelden getoond van 
havenactiviteiten, interviews met 
werknemers en nog veel meer. Dit 
wordt afgewisseld met live uitleg van een Beverse gids.

Waasland klimaatland
Samen met de inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en 
landbouwers engageren negen Wase gemeenten zich om hun uitstoot 
en broeikasgassen drastisch terug te dringen. Minimaal 20 procent 
minder CO2-uitstoot op het Wase grondgebied tegen 2020, dat is ons 
doel. Het initiatief wordt verder uitgewerkt rond een aantal duurzame 
investeringen.

De nieuwe fietslus
Een eerste realisatie in de ontwikkeling van Havenland op het 
grondgebied van Beveren is ‘elf kleine tussenstops in de polders 
van het Waasland.’ Fietsers kunnen de kaart gratis downloaden op 
Toerisme Waasland (www.toerismewaasland.be/tussenstop).

Nieuwe wandelroute
Beveren is aanvaard als lid van een netwerk 
van Europese Martinusgemeenten. In 
een volgende stap werken we aan de 
uitbouw van een Sint-Maartensroute die 
door de gemeente loopt. Er worden vier 
internationale routes uitgestippeld langs 
Sint-Martinusparochies. Beveren zal deel 
uitmaken van een route die start in Utrecht en via Beveren richting 
Frankrijk gaat langs de steden Amiens en Parijs en eindigt in Tours 
waar Sint-Martinus begraven ligt. 



Schepen 
Johan Smet
Als schepen van Cultuur, Bibliotheken 
en Erfgoed is mijn takenpakket bijzonder 
gevarieerd. Onze gemeente staat hoog 
aangeschreven op cultureel vlak. Met een 
groot en divers aanbod willen we zoveel 
mogelijk inspelen op de interesses van 
onze inwoners. Kwaliteit en diversiteit zijn 
belangrijk voor een goed cultuurbeleid. 

Cultuur is een hoeksteen van de 
samenleving en een uiting van modern 
burgerschap.

Erfgoedbeleid en bibliotheekwerking 
zijn een belangrijk onderdeel van onze 
opdracht.

“Cultuur is een belangrijk 
bindmiddel in onze Beverse 

samenleving”
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Gezellig en 
toegankelijk

Beveren is een gezellige gemeente met een rijk 
en gevarieerd cultuuraanbod. We waken over de 
culturele toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk 
publiek. We gaan voor meer financiële middelen voor 
culturele organisaties in deelgemeenten, een brede 
ondersteuning van verenigingen en een uitgebreid 
cultuuraanbod voor de scholen. We zetten in op een 
zeer sterke programmatie in cultuurcentrum Ter 
Vesten.

In onze bibliotheken zorgen we voor een brede, 
geoptimaliseerde en efficiënte dienstverlening 
met aandacht voor een sterke en uitgebreide 
collectievorming. In elke deelgemeente een 
uitleenpost is essentieel voor minder mobiele 

mensen, senioren en scholen. Ons doel is dat alle 
inwoners, jong en oud, de weg naar de bibliotheek 
vinden.

Beveren koestert zijn erfgoed. Zijn kastelen 
Cortewalle, Hof Ter Welle en Hof Ter Saksen, fort 
Liefkenshoek, zijn historische kerken, zijn bolle 
akkers en zijn archeologisch verleden.

Onze gemeente is rijk aan erfgoed, een niet te 
onderschatten troef op cultureel en toeristisch vlak. 

We wensen ons erfgoed dichter bij de mensen te 
brengen. Wij gaan voor ontdekken, beleven en 
waarderen.
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Realisaties en toekomstplannen
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“Erfgoedbeleid zorgt voor de toekomst van ons 
verleden.”

“Zonder bibliotheek hebben we noch verleden 
noch toekomst.”

“Cultuur is gemeenschapsvormend met als 
slagwoorden: enthousiasme, creatief en sociaal.”

JAN VAN DE PERRE 
Gemeenteraadslid Kieldrecht  
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Bijzondere projecten
Renovatie kasteel Hof Ter Welle
Met de renovatie van Kasteel Hof Ter Welle voeren we het laatste grote 
renovatie project uit op het gebied van erfgoed. Dit was nodig voor het 
in standhouden van het historische 
gebouw. Het gebouw dat ook de 
uitvalsbasis is van onze heemkundige 
kring, en andere verenigingen zal in 
zijn ware glorie hersteld worden.

Renovatie schouwburg Ter Vesten
Cultuurcentrum Ter Vesten is een succesverhaal voor onze gemeente. 
Een zeer sterke en gevarieerde programmatie zorgt voor een hoge 
tevredenheidgraad bij de culturele verbruikers.

Na 20 jaar intensief gebruik (om en bij de 55.000 bezoekers per jaar), 
dringt een grondige renovatie zich op. Vernieuwing van plafond, 
akoestische achterwand, vast tapijt, zetels, inkomdeuren en nog 
enkele kleinere ingrepen zullen ervoor zorgen dat we weer 20 jaar 
verder kunnen.

Uitbreiding ontmoetingscentrum Ermenrike
Ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht is reeds jaren toe 
aan uitbreiding. Het huisvest tal van verengingen, de bibliotheek, 
een concertzaal voor 300 
personen. Om de werking van 
de verschillende verenigingen te 
kunnen waarborgen, voorzien we 
een aanbouw met uitbreiding van 
de foyer en enkele vergaderlokalen.

Gevangenisbibliotheek
Met de komst van de gevangenis in Beveren organiseren we een 
uitleenpost in de gevangenis. Dit doen we met de steun van de 
Vlaamse Gemeenschap en in nauw overleg met de gevangenisdirectie.



OCMW Beveren
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N-VA Beveren heeft haar stempel onmiskenbaar 
kunnen drukken op de werking van het OCMW. We 
trachten – in tijden van besparingen – zorgvuldig te 
waken over de kwaliteit van de dienstverlening en we 
trachten blijvend te optimaliseren.

We hebben veel aandacht besteed aan het 
ondersteunen van nieuwe initiatieven. De sociale 
dienst en het OCMW in Beveren zijn geïntegreerd 
onder één koepel, het Sociaal Huis. Voordien was niet 
altijd duidelijk waar inwoners van onze gemeente 
terecht konden met een vraag. Het Sociaal Huis moet 
drempelverlagend werken en het aanspreekpunt 
vormen voor alle vragen met betrekking tot sociale 
thema’s en welzijn (TEL 03 750 46 00). 

We beschouwen de mensen die een beroep doen op 
het OCMW overigens consequent als cliënten die een 
klantvriendelijke behandeling krijgen. Anderzijds 
zetten we ook sterk in op maximale activering van 
mensen die buiten het arbeidscircuit vallen. Zo 
zijn we er terecht trots op dat we hebben kunnen 
meewerken aan het project “Werklift”, dat een 
intensieve begeleiding voorziet voor mensen die niet 
zomaar aan het werk kunnen worden gesteld.

De dankbaarheid en waardering die we krijgen van de 
burgers geeft ons de kracht en overtuiging om verder 
te gaan op dit elan. We gaan voor nog eens drie jaar 
onverminderde inzet! 

OCMW-raadsleden Annick Van de Vyver, Peter De 
Clercq, Erna Tindemans en Stijn van Remortel.



Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) 
heeft als doel woningen en bouwgronden aan te 
bieden aan mensen met een bescheiden inkomen aan 
zeer gunstige voorwaarden. In Beveren voert de GMH 
een actief huisvestingsbeleid met zowel de realisatie 
van bouwprojecten als het verhuren en verkopen 
van sociale woningen. Verscheidene projecten zijn 
reeds gerealiseerd zoals het Gildehuis in Beveren, 
de Trosbessenlaan en de Brielstraat in Melsele, de 
Kolkstraat- Oude Dorpsstraat in Vrasene, de Hof Ter 
Wellelaan in Beveren, de Sportlaan in Vrasene, de 
Sabot in Melsele en de zaal Sint-Michiel in Kieldrecht. 
Momenteel heeft de GMH de kaap van 2000 
huurwoningen bereikt. Onze Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en armoedebestrijding, 
Liesbeth Homans (N-VA), maakt extra 
geld vrij voor sociale woningen 
waardoor we ons aanbod verder 
kunnen optimaliseren en uitbreiden. 

We gaan in een stijgende lijn vooruit.

Eveline Moortgat, Patrick Peeters, Chantal Van 
Gassen, Jens De Wael en Kristel Janssens.Betaalbaar wonen 

als doel, zowel 
in verhuur als 

verkoop”
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De voorzitter Roger Heirwegh (links), 
en bestuursleden Jurgen De Kerf en Jan 
Weyers (rechts)

IBOGEM
Intercommunale Ibogem is bij de meeste inwoners gekend als 
ophaler van allerlei vormen van afval, maar haar opdracht gaat 
veel ruimer. Samen werken we aan een duurzaam afvalbeleid 
omtrent afvalpreventie, afvalophaling, hergebruik en recyclage. 
Drie N-VA mandatarissen zetelen namens Beveren en N-VA in de 
Raad van Bestuur: Jan Weyers, Jurgen De Kerf en voorzitter Roger 
Heirwegh.

Met enige trots kunnen we terugblikken op verscheidene 
verwezenlijkingen. Zo hebben we de openingsuren aangepast 
en geüniformeerd waardoor we de dienstverlening konden 
optimaliseren, de afvalophaling is vereenvoudigd, er zijn nieuwe 
restafvalzakken met flapsysteem ingevoerd en er is de opening 
van een eerste pop-up kringwinkel in Beveren. Ook de externe en 
interne communicatie werd grondig aangepakt met de aanwerving 
van een communicatiemedewerker, een nieuwe huisstijl en een 
nieuw logo.

Infrastructureel bogen we eveneens al op een fraaie palmares: 
de bouw van een nieuw en ruim recyclagepark in Verrebroek, de 
invoering van het Diftarsysteem, de vereenvoudigde tarieven en 
opsplitsing in een gratis en betalende zone met bijbehorende 

herinrichting van de parken, de verbouwing en klantvriendelijker 
inrichten van de administratieve lokalen en de vernieuwing van het 
informaticasysteem en boekhoudingspakket.

Ook nieuwe uitdagingen bevinden zich op onze weg. Belangrijke 
principiële beslissingen moeten worden genomen inzake 
het vernieuwen van onze intercommunale en een aantal 
samenwerkingsverbanden, de geleidelijke invoering van 
ondergrondse containers, een nog efficiëntere uitbouw van de 
kringwinkel in Melsele, een verdere sensibilisering aangaande 
vermijden van afval, oordeelkundig omgaan met grondstoffen, 
beter sorteren, hergebruiken, recyclage, initiatieven ter 
ondersteuning daarvan enzovoort.

Niettegenstaande deze intense werking blijft Ibogem een financieel 
welvarende onderneming en zijn we er zelfs in geslaagd om de 
jaarlijkse bijdrage per inwoner in belangrijke mate te verlagen.

Samen met de collega’s uit de raad van bestuur en met een 
enthousiaste personeelsploeg werken we verder aan deze 
bloeiende, toekomstgerichte onderneming en zodoende aan een 
beter leefmilieu voor deze en volgende generaties.
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Roger Heirwegh (voorzitter), 
Jurgen de Kerf en Jan Weyers 
(bestuursleden)



Opendebatcultuur als kern van onze werking
Ruim drie jaar geleden begon N-VA Beveren met een gloednieuwe fractie aan deze 
legislatuur. Een grote groep mandatarissen in de gemeente- en OCMW-raad, bestaande uit 
een mix van ervaren politici en nieuwe mensen met een frisse kijk op onze gemeentepolitiek. 
Een opendebatcultuur is de kern van onze werking, met een continue wisselwerking tussen 
schepenen en raadsleden. We streven naar een daadkrachtig en eensgezind beleid en willen 
dit vertalen naar de noden van de inwoners van alle Beverse deelgemeenten. Dit vormt 
steeds het uitgangspunt bij het bepalen van onze standpunten. 

Naast het nemen van beslissingen voor de gemeente- en OCMW-raad, nemen onze 
fractieleden ook regelmatig deel aan congressen en workshops georganiseerd door N-VA 
nationaal om zo de voeling met de partijtop te behouden en dit ook te vertalen naar het lokale 
beleid. Onze fractieleden vertegenwoordigen onze gemeente in diverse intercommunales, 
directiecomités en raden van bestuur waardoor ze inmiddels een breed netwerk hebben 
opgebouwd en gekend zijn bij diverse instanties. Daarnaast laten zij zich ook regelmatig in 
het straatbeeld zien en zijn ze vaak actief in het verenigingsleven. Zo behouden we de voeling 
met wat er leeft binnen onze gemeente. 
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CHARLOTTE 
VAN STRYDONCK
fractieleider N-VA Beveren  



Openheid en rechtlijnigheid binnen de raad en naar de bevolking
Maandelijks vindt de gemeenteraad plaats. Het moment waarbij meerderheid en oppositie 
rechtstreeks en openbaar met elkaar in debat treden. Een zeer belangrijk beslissingsorgaan 
binnen onze gemeente. Als voorzitter van de gemeenteraad is het aan mij om maandelijks 
de debatten te leiden en ervoor te zorgen dat de discussies op een gezonde en kwalitatieve 
manier kunnen gebeuren. 

Het is essentieel dat de gemeenteraadsleden over de nodige faciliteiten beschikken om 
hun functie optimaal te vervullen. De raadsleden krijgen hiervoor de nodige informatie en 
documentatie en er zijn de laatste jaren een aantal technologische stappen gezet. Zo is er 
een Wi-Fi-netwerk voorzien in de raadzaal en is er een digitaal platform ontwikkeld waarop 
de raadsleden de gemeenteraadsdossiers en diverse informatie kunnen raadplegen.

Naast de technische aanpassingen die zijn ingevoerd, wordt er periodiek overlegd met 
leden van meerderheid en oppositie. Samen bekijken we dan hoe we de kwaliteit van de 
raadzittingen kunnen verbeteren.

Vanuit onze partij zijn we voorstander van de open debatcultuur. Dit is essentieel in een 
democratie. Ik tracht deze visie, die ik volmondig deel, te vertalen in de gemeenteraadszittingen. 
Openheid en rechtlijnigheid binnen de raad en naar de bevolking toe is essentieel!

JENS DE WAEL
voorzitter gemeenteraad Beveren  
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N-VA Beveren neemt de weg vooruit
Zoals uit de voorstelling van de verwezenlijkingen blijkt, staat N-VA Beveren stevig op poten. 
We kunnen beroep doen op een grote groep mandatarissen die elk met hun ervaringen en 
sterktes invulling geven aan hun politiek engagement. Daarnaast zijn er ook de talloze leden 
en sympathisanten die voor ons een grote voedingsbodem zijn van deugddoende gesprekken 
en politieke ideeën waar we steeds opnieuw mee aan de slag gaan. Ook onze open interne 
partijwerking is iets waar we prat op gaan. Het is in dat licht dat u deze brochure moet zien. 
Een transparante lezing van de beleidskeuzes van N-VA Beveren. Eerlijk, open en duidelijk.

We hebben tijdens de vorige verkiezingen een duidelijk mandaat gekregen om er iets van te 
maken. Om onze visie op Beveren en haar deelgemeentes uit te werken. Om als een goede 
huisvader de gemeentekas te beheren. Om verandering te brengen in het algemene beleid en 
de burger opnieuw centraal te plaatsen.

Wat de toekomst ons brengt is niet geweten. Maar dat we als ploeg bereid zijn alle inwoners 
van onze prachtige gemeente verder ten dienste te staan is zeker. Het basisidee om een 
waardevolle Vlaamse gemeente met groeikansen en kwalitatieve zorg aan te bieden is 
ingebed in onze partij. Duurzaam voor mens en milieu en rechtvaardig voor allen. De weg 
vooruit is ingeslagen en we willen dit graag met jullie delen.

Als u bij het doorlezen van deze brochure de kriebel gekregen heeft, staan we als ploeg klaar 
om met jullie in dialoog te gaan. Ideeën werken gelukkig aanstekelijk en wie weet bent u 
zodanig gebeten dat je met je idee iets wil aanvangen. Weet dan dat de deur steeds voor 
jullie openstaat!

VINCENT JANSSENS
voorzitter N-VA Beveren  



SCHEPENEN
Filip Kegels
GSM 0486 16 74 95
filip.kegels@beveren.be

Ingeborg De Meulemeester
GSM 0496 06 89 34
ingeborg.demeulemeester@n-va.be
www.ingeborgdemeulemeester.be

Boudewijn Vlegels
GSM 0475 29 26 49 
boudewijn.vlegels@beveren.be

 
Dominique Tielens
GSM 0476 65 48 33
dominique.tielens@n-va.be

Johan Smet
GSM 0478 31 82 34
johan.smet@n-va.be

VOORZITTER N-VA BEVEREN
Vincent Janssens
GSM 0496 41 97 42
vincent.janssens@n-va.be

GEMEENTERAADSLEDEN
Jurgen De kerf
GSM 0474 28 07 43
jurgen.dekerf@n-va.be

Jens De Wael
GSM 0495 67 81 98
jens.dewael@n-va.be

Roger Heirwegh
GSM 0476 89 00 36
roger.heirwegh@n-va.be

Herman Uyttersprot
GSM 0479 95 13 82
herman.uyttersprot1@telenet.be

Contactgegevens
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Jan Van De Perre
GSM 0494 29 57 62
jan.vandeperre@n-va.be

Charlotte Van Strydonck
GSM 0475 78 22 50
charlotte.vanstrydonck@n-va.be

Jan Weyers
GSM 0478 93 25 75
jan.weyers@n-va.be

OCMW- RAADSLEDEN
Peter De Clercq
GSM 0498 30 72 48
peter.declercq@n-va.be

Erna Tindemans
GSM 0475 78 06 82
erna.tindemans@n-va.be

Annick Van de Vyver
GSM 0486 93 65 01
annick.vandevyver@n-va.be

Stijn Van Remortel
GSM 0473 78 54 64
stijn.vanremortel@n-va.be

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
Jens De Wael
Zie gemeenteraadsleden

Kristel Janssens
GSM 0470 75 01 85
kristel.janssens@n-va.be

Chantal Van Gassen 
GSM 0497 29 17 96
chantal.vangassen@n-va.be

Eveline Moortgat
GSM 0479 34 82 92
eveline.moortgat@n-va.be

Patrick Peeters
GSM 0479 33 64 99
patrick.peeters@n-va.be
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N-VA BEVEREN 
KOMT NAAR U TOE

N-VA Beveren op bezoek bij uw vereniging, wijkcomité, 
winkel of bedrijf? Het kan!

Als N-VA Beveren willen we dicht bij onze inwoners 
staan. Wij maken dan ook graag tijd vrij om 

uw vragen te beantwoorden en tekst en 
uitleg te komen geven over onze 

standpunten en beleid.


