
Vlimmeren krijgt met Marc Smans eindelijk een
eigen schepen, en dan nog een van de N-VA!

Voormalig OCMW-voorzitster Josephine Daneels-
Van den Bossche maakte begin dit jaar op eigen ini-
tiatief plaats voor een schepen uit deelgemeente
Vlimmeren. Een heel mooi gebaar van Josephine.
Voor de volgende legislatuur vinden we het toch
aangewezen dat er vanaf de eerste dag een
Vlimmerse schepen in het college zit. Daar wil de 
N-VA zich voor engageren, net zoals voor Den Hout
en Beerse-centrum.

Marc Smans is 52 jaar, woont op Den Abt, is gehuwd
met Leen Peeters en vader van drie kinderen. Hij
werkt bij het ministerie van Financiën in Turnhout
en is tevens actief in het Vlimmerse vereningsleven. 

Het schepenambt van Marc omvat – natuurlijk – Vlimmerse Aangelegenheden,
maar ook Sport, Mobiliteit, Markten, Kermissen en Feestelijkheden.

Je kan Marc elke donderdagvoormiddag van 9.00 tot 11.00 uur bereiken op het
gemeentehuis in Beerse, of elke derde dinsdag van de maand tussen 18.30 en 19.30
uur in het lokaal van de kinderopvang (oude pastorie) in Vlimmeren. Je kan in
Vlimmeren uiteraard ook terecht bij CDE-OCMW-raadsleden Christiane Rombouts
en Jos Van Raak, waarmee Marc nauwe contacten onderhoudt.

Marc is ook bereikbaar via marc.smans@beerse.be of 0476 381 292.

Beerse-Vlimmeren
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Marc Smans van start als schepen
N-VA Beerse-

Vlimmeren nodigt
u uit op een

gespreksavond
met 

JAN 
PEUMANS,

voorzitter van 
het Vlaamse 

parlement.
Plaats:

Zaal Lambeer,
Vredestraat 8-10

in Beerse.
Tijdstip:

Dinsdag 27 april
om 20.00 uur. 

Het café is open
vanaf half acht.  

De toegang is
uiteraard gratis.

IEDEREEN 
WELKOM!

Bent u al lid van de N-VA?
De werving van nieuwe 

N-VA-leden loopt als een trein. Er zijn al meer dan 
600 nieuwe leden ingeschreven. Ook het merendeel van de
bestaande N-VA-leden heeft het lidmaatschap vernieuwd.

Bent u daar nog niet bij? 
Stort dan vandaag nog uw 

lidgeld op rekeningnummer  979-6277936-04 van 
N-VA Noorderkempen.

(Hoofdlid: € 12,50/bijlid: € 2,5/jongeren tot 30 jaar: € 5)

DE N-VA GROEIT. OOK DANKZIJ U?

Hugo Vercauteren
Secretaris N-VA 
Noorderkempen

V.U. Hugo Vercauteren
Polendam 16
2340 Beerse

Marc Smans
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Peter Helsen (N-VA-gemeenteraadslid)
“De eerste drie jaar zijn voorbijgevlógen. Ik kan
moeilijk eensluidend zeggen dat ik helemaal tevre-
den ben. Je moet als beginnend politicus toch eerst
door een leerschool. Leren hoe de gemeente werkt,
hoe de politiek in elkaar zit, … soms met de nodige
frustraties. Een vaststelling: je krijgt als schepen veel
meer informatie dan als gemeenteraadslid. Ik kijk
dan ook gemotiveerd uit naar de aanwezigheid van
Marc Smans in het college. We hebben in deze legis-
latuur nog drie jaar te gaan en er ligt nog veel werk
op de plank.  We gaan ons beste beentje voorzetten,
in collegialiteit met de andere raadsleden. 

Ik stel me soms ook wat vragen. Een gemeenteraad
van 25 mensen die een gemeentelijke multinational
beheert … het blijft dansen op een slappe koord.

Over onze N-VA-afdeling ben ik tot op heden voor-
zichtig tevreden. We zijn vanaf nul gestart en heb-
ben met drie mensen (Simonne, Marc en mezelf)
toch geen onbelangrijke deelname in het bestuur.
Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en mane-
schijn. We moeten ook positief kritisch durven zijn.
De gemeente krijgt alsmaar meer taken en verplich-
tingen, maar de centen volgen niet altijd. We moeten
ons durven afvragen wat nu de prioritaire taken zijn
van een gemeentebestuur. We moeten in onze
gemeente op zoek naar een groot draagvlak om de
beperkte middelen efficiënt te beheren.”

Simonne Woestenborghs (N-VA-OCMW-raadslid)
“Drie jaar na mijn verrassende verkiezing ben ik
nog altijd blij dat ik de stap richting politiek gezet
heb. Het sociale aspect van het OCMW spreekt me
aan en ik heb zeker het gevoel dat ik me nuttig kan
maken voor onze inwoners. Dat is toch het belang-
rijkste.

Het is wel een drukke bezigheid. Ik zetel in de
OCMW-raad , het Comité voor Ouderenbeleid en in

de beheerraad en het toewijzingscomité van de
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Noorder-
kempen. Daarnaast draag ik ook mijn steentje bij in
de Werkgroep Armoedebestrijding en volg ik de
vergaderingen van het Sociaal Verhuurkantoor
Kempen en Noorderkempen. Ik vergader ook regel-
matig met de CDE-OCMW-leden en bovendien volg
ik de algemene vergaderingen van de CDE. Een
dikke boterham die echter de moeite loont. 

Het is leuk werken met de OCMW-personeelsleden
en de politieke collega’s, zowel van de meerderheid
als van de minderheid. Ook al delen we niet altijd
dezelfde mening, we werken toch steeds in een con-
structieve sfeer.

De op stapel staande bouw van het dienstencen-
trum en de flats, die het woonzorgcentrum zullen
vormen, is een van de belangrijkste verwezen-
lijkingen. Er komen wel wat infrastructuurwerken
bij kijken maar het sociale aspect van dit woonzorg-
centrum valt niet te onderschatten. 

Daarnaast is het voor de medewerkers en mandata-
rissen van het OCMW steeds een hele opdracht om
met beperkte middelen toch een goede service te
bieden, ook al stellen we vast dat steeds meer men-
sen in financiële moeilijkheden komen. De dienst
Budgetbeheer probeert deze mensen te begeleiden. 

Onze inwoners zijn ook niet altijd op de hoogte van
het feit dat ze via de juridische dienst van het
OCMW gratis juridisch advies kunnen inwinnen.
De medewerkers kunnen goede raad geven bij pro-
blemen. 

Het werk van een OCMW-mandataris is moeilijk te
meten, is meestal onzichtbaar en gebeurt vaak ach-
ter de schermen. Toch geeft het me een goed gevoel
om mensen te helpen hun leven terug een stukje
aangenamer te maken.”

Drie jaar legislatuur: 
een terugblik

Peter Helsen: 
“We moeten zoeken
naar een draagvlak 
om onze beperkte
middelen efficiënt 
te beheren.”

Simonne Woestenborghs:
“Het geeft me een goed
gevoel mensen te kunnen
helpen.”

049/10- BEERSE-VLIMMEREN:047-  11-03-2010  19:37  Pagina 2



Nieuwe wandelwegen
De Europese Commissie heeft in het kader van het
Life+-programma twee nieuwe natuurherstel-

projecten van Natuurpunt goedgekeurd. Eén van die
projecten betreft de vallei van de Visbeek (in Lille
draagt de Diepteloop deze naam. Omdat het grootste
deel van het project in Lille ligt, kreeg het de naam
Visbeek).

Life Visbeek richt zich op het herstel van het klein-
schalig beekdallandschap in het natuurgebied Visbeek-
Kindernouw (Lille) en de Schrieken (Beerse). Het
gebied is vooral bekend om zijn blauwgraslanden,

vennen en heiden. Men treft er ook de kleine ijsvogel-
vlinder, bruine eikenpage en adders aan. Het is in func-
tie van die fauna dat het gebied zal worden uitgebreid
van 3 naar 37 hectare. 

Zodra het project klaar is, wordt het gebied openge-
steld voor het publiek. Via infoborden, brochures, fol-
ders en wegwijzers kan iedereen kennismaken met
deze nieuwe wandelroutes. Eén van die routes zal ver-
trekken aan de polyvalente hal in Vlimmeren. Volgens
schepen van Sport Marc Smans is dit alvast een aan-
rader voor elke wandelliefhebber.

Dit voorjaar starten de wegenwerken op de N132
(Beersebaan-Gierlebaan-Gierleseweg) op het grond-
gebied van Beerse en Vosselaar. De werken bestaan uit
drie fasen:

Fase 1: Beerseheide – kruispunt Janssen Pharmaceutica.
In deze fase wordt ook het op- en afrittencomplex 
22 van de E34 van een nieuwe toplaag voorzien. Het
volledige complex wordt gedurende een week volle-
dig afgesloten (indien mogelijk tijdens de school-
vakantie). Tijdsduur: 40 werkdagen.

Fase 2: Kruispunt Janssen Pharmaceutica –
Kempenlaan & kruispunt Kempenlaan – N12/N132. 
Tijdsduur: 40 werkdagen.

Fase 3: Kruispunt N12-N132
Tijdsduur: 100 werkdagen.

De volledig duurtijd van de werken bedraagt dus 180
dagen. Eerst zullen de nutsmaatschappijen zelf nog
werken uitvoeren. De gemeentebesturen en de
Vlaamse overheid zullen alvast al het mogelijke doen
om de verkeershinder tijdens de werken tot een mini-
mum te beperken. 

Alle informatie over de werken zal tijdig worden ver-
spreid via de gekende kanalen (nieuwsbrief, website,
beerseTV, bereikbaarheidsfiches op
www.samenmobiel.be, …). De communicatie verloopt
in samenwerking met de Vlaamse overheid, UNIZO,
Stadsregio Turnhout en de gemeenten Beerse, Lille,
Vosselaar en de stad Turnhout.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de
gemeentelijke mobiliteitsambtenaar.

Wegenwerken N132

Spreidingsplan asielzoekers: stilte voor de storm?

Nieuwe vertegenwoordiging beheersorgaan bibliotheek

U herinnert zich ongetwijfeld het spreidingsplan voor
asielzoekers dat de federale regering een tijdje geleden
had opgesteld en dat bepaalde dat Vlaamse OCMW’s
88 % van deze mensen moest opvangen. Ook Beerse-
Vlimmeren kreeg 53 mensen toegewezen (evenveel als
Brussel!). De Beerse burgemeester kaartte mede op het
initiatief van de N-VA deze situatie aan. Door het

groeiende protest zag de bevoegde staatssecretaris
Courard (PS) zich verplicht het plan te laten varen.

Ondertussen is hij volop bezig aan een nieuwe plan-
ning, maar niemand mag hier iets van weten. Dat
belooft! Wij hebben toch een ander idee over openheid
van bestuur.

Onze vertegenwoordiger in de beheerraad van de bibliotheek Dirk Iemants wordt vervangen door Luc Gevaert uit
Vlimmeren. De beheerraad geeft advies aan het gemeentebestuur over de werking van de openbare bibliotheek en
biedt ondersteuning aan de bibliothecaris en het bibliotheekpersoneel. Tony Zwijzen uit Den Hout is onze andere
vertegenwoordiger in de raad.
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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N-VA-Kamerlid

FLOR VAN NOPPEN

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 
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