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Heraanleg brug 6 
zorgt voor meer 
fietsveiligheid
Vlaams minister van Mobiliteit Ben 
Weyts (N-VA) verhoogt het investe-
ringsbudget voor de fiets naar een 
historisch hoog niveau. En dat gaat 
ook Beerse merken.
 In 2019 trekt Weyts 400 000 euro uit, 
waarmee in Beerse brug 6 vernieuwd 
wordt. Deze informatie verkreeg N-VA 
Beerse bij het inkijken van de fietsinves-
teringsplannen van de minister. Hierbij 
wordt extra aandacht besteed aan fietsers 
en voetgangers. Op dit moment moeten 
de zwakke weggebruikers immers tussen 
de auto’s door de brug oversteken. Op de 
nieuwe brug wordt een gescheiden fiets- 
en voetpad voorzien. De situatie wordt op 
die manier veiliger. 

“Ik herinner me nog goed dat de blinde 
en bekende Beersenaar Kim Bols enkele 
jaren geleden in de krant de situatie 
aanklaagde”, zegt N-VA-fractievoorzitter 
Ben Bols. Hoewel ze eigenlijk aan brug 6 
voorrang had, kwam ze in onveilige situa-

ties terecht door het gebrek aan een aparte 
voorziening voor fietsers en voetgangers. 
“Door deze investering wordt het veiliger 
voor alle zwakke weggebruikers, en dat is 
essentieel”, vult Bols aan.

In 2015 werd aan de Merksplasseweg in 
Beerse ook al een nieuwe brug 5 geplaatst. 
Die brug was hoger dan verwacht, waar-
door er een probleem met de zichtbaar-
heid was. Bij brug 
6 zal dit volgens de 
Vlaamse Waterweg 
niet het geval zijn.

Kom bij ons  
nieuwjaarszingen

Dit jaar zingen we ‘nieuwjaarkezoe-
te’ op zaterdag 30 december. Dit 
komt omdat 31 december dit jaar 
op een zondag valt. Traditiegetrouw 
wordt er nooit gezongen op een 
zondag. Zo kunnen alle kinderen 
zeker terecht bij al onze handelaars 
voor een traktatie.

Voor de veiligheid zetten we de 
stalletjes van alle verenigingen net 
naast de kerststal en voor de deur 
van de kerk in Beerse. Waarom is 
dit veiliger? Er is dan voldoende 
plaats voor onze kinderen tijdens 
de drukke momenten. In Vlimmeren 
staan de stalletjes al op een veilige 
plek. Bovendien worden op drukke 
plaatsen in Beerse en Vlimmeren 
agenten ingezet om kinderen te 
helpen oversteken

Ook wij staan dit jaar weer klaar 
om alle kinderen te ontvangen 
in Beerse en Vlimmeren. Wat we 
dit jaar uitdelen blijft nog een 
verrassing! Al kunnen we al wel 
vertellen dat onze ‘profiterollekes’ 
of roomsoesjes weer van de partij 
zijn. Tot dan!

  Ben Bols 
Fractieleider

Jan Jambon 
komt naar 
Beerse
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GC ‘t Heilaar
Iedereen welkom 

Toegang gratis

N-VA Beerse-Vlimmeren 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Beerse-Vlimmeren wenst u fijne feestdagen!
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Marc Janssen naar partijraad N-VA
Op 25 oktober werd onze voorzitter Marc Janssen 
voor de tweede maal verkozen als ondervoorzitter 
van het arrondissementeel bestuur Turnhout. In  
dat bestuur zijn alle N-VA-afdelingen uit de regio 
Turnhout vertegenwoordigd. 

Marc werd met ruim 98 procent van de stemmen bovendien ook 
verkozen als partijraadslid. De partijraad is op het ledencongres 
na het hoogste partijorgaan binnen de N-VA. Hiermee hebben 
we als afdeling een rechtstreekse vertegenwoordiger in een  
belangrijk partijorgaan. Want ook in Brussel willen we de  
belangen van Beerse-Vlimmeren en onze regio behartigen.

Zwarte Piet en Sinterklaas 
blijven welkom in  
Beerse-Vlimmeren
Het was alweer een jaar geleden dat Sinterklaas in 
Beerse aankwam. Op 25 november maakte hij  
voor de vijfde keer zijn intrede in onze gemeente. 

Om 14 uur werd hij samen met zijn zwarte pieten verwelkomd door onze burgemeester Marc Smans en ongeveer 2 000  
kijklustigen. We willen er ook de volgende jaren over waken dat de sint en Zwarte Piet welkom blijven in onze gemeente. 

 Hans Cornelis
Schepen van Sport

Eerste kunstgrasveld in Beerse een feit

 “Een kunstgrasveld is altijd bespeelbaar ongeacht de weersomstandigheden”, zegt Hans Cornelis, schepen 
van Sport. “Kunstgras is ook duurzaam, geschikt voor intensief spelgebruik en efficiënter op het vlak van 
kosten. Het terrein moet ook geschikt zijn voor andere sporten zoals korfbal, rugby en wandelvoetbal voor 
senioren. Meerdere doelgroepen moeten bovendien een sportieve thuis kunnen vinden op het veld”, legt 
Hans Cornelis uit.

Ook in Vlimmeren is er nood aan een kunstgrasveld. Ondertussen blijven we hard werken om het ruimtelijk 
uitvoeringsplan door Vlaanderen te laten goedkeuren. Wanneer de goedkeuring een 
feit is, kan de aanleg van het kunstgrasveld bij Vlimmeren Sport snel volgen.  
Er is alvast ruimte voorzien binnen het budget om ook dat veld aan te leggen.

  Het kunstgrasveld bij KFC Lentezon werd feestelijk ingehuldigd.

N-VA Beerse-Vlimmeren 
wenst u een prettige kerst!
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Al enkele jaren organiseren de verschillen-
de oudercomités van de scholen in Beerse en 
Vlimmeren in samenwerking met de gemeen-
telijke kinderopvang (IBO), de bibliotheek en 
de gezondheidsraad informatieavonden voor 
jonge ouders. Deze samenwerking is uniek in 
Vlaanderen! Tijdens deze avonden krijgen ou-
ders informatie om hen te helpen bij de opvoe-
ding van hun kinderen. 

We merkten dat ouders 
moeite hadden om naar 
onze avonden te komen. 
Soms was de drempel om 
de verplaatsing te maken te 
hoog. Die drempel willen 
we alvast wegnemen door 
het nu ook mogelijk te 
maken om de sessies thuis 
te volgen. 

Ouders kunnen vlak voor 
de informatiemomenten 
inloggen via Skype om zo 
de sessie live te volgen. De 
ICT-coördinator van de 
gemeente ondersteunt de 
oudercomités om dit moge-
lijk te maken. 

Het volgen van de sessie 
thuis en het vragen stellen 
via Skype werkt dan 

drempelverlagend. “We zijn 
dan ook heel blij dat dit 
innovatief concept werkt, 
en dat we zo nog meer 
mensen kunnen bereiken”, 
zegt Inge Blondeel, die lid 
is van Oudercomité De 
Singel , de gezondheidsraad 
en het bestuur van N-VA 
Beerse-Vlimmeren. 

“Iedereen was enorm 
enthousiast na de sessie. 
Ook voor ons was het een 
succes! 

Zo’n 90 mensen volgden 
in de zaal en nog eens 50 
deden hetzelfde online”, 
zegt Inge.

Ondernemen in Beerse- 
Vlimmeren een feest
We konden goede resulaten voorleggen op de dag van de 
ondernemer. Met de N-VA werkten we aan een bruisend 
en ondernemersvriendelijk Beerse. Ondernemen is im-
mers welvaart creëren. Welke maatregelen werden er de 
afgelopen jaren genomen om ondernemers te stimuleren? 

  De belasting op terrassen voor de horeca werd afgeschaft.
  De belasting op bedrijfsruimte werd afgeschaft.
  Er werd extra budget voorzien voor ondernemersactiviteiten in 

Beerse en Vlimmeren.

  Doordat ouders de sessies nu ook online kunnen volgen, 
nemen we een drempel om niet te komen weg.  

Infomomenten oudercomités nu ook online te volgen



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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