
Beste inwoner,

Wij stellen u graag onze 
Beleidsverklaring voor. Een mooi 
woord om te zeggen hoe we 
onze gemeente willen besturen 
de volgende 6 jaar. We werken 
rond 15 thema’s. In deze folder 
leest u een korte samenvatting 
hiervan. Dit is nog maar een 
begin… We gaan dit jaar alle 
domeinen bestuderen en dan 
een actieplan opstellen: concrete 
zaken die u als inwoner in het 
dagdagelijkse leven in Beerse-
Vlimmeren zal merken.



Een “Buitengewoon Beerse” tegen dezelfde prijs

Een gemeente besturen kost geld, veel geld. We hebben samen met de financieel verantwoor-
delijke van de gemeente de toestand grondig nagekeken. Helaas hebben we vastgesteld dat er 
op 1 januari 2013 een structureel tekort aan geld is. 

In de CDE-Vlim.be nieuwsbrief werd onlangs nog gesteld dat de gemeente in een blakende 
financiële gezondheid verkeert, maar als iedereen eerlijk zou blijven, hebben we elk jaar zo’n 
500.000 euro te weinig om de gemeente te besturen… 

Dan zijn er eigenlijk maar 2 oplossingen: ofwel de belastingen verhogen, ofwel de belastingen 
niet verhogen en het beleid aanpassen. Wij kiezen voor de tweede oplossing, de moeilijkste… 
door minder uit te geven en een aantal zaken anders te gaan organiseren.

5 basisideeën
Onze 15 thema’s steunen op een fundering van 5 basisideeën:

1.  PartnErs: Zoals gezegd kiezen we voor de moeilijkste weg, maar dat kunnen wij als ge-
meentebestuur niet alleen. Daarvoor hebben we partners nodig. De eerste en belangrijkste 
partner bent u. Want een buitengewone gemeente begint bij zijn inwoners 

2.  KlantvriEndElijKhEid: We willen onze slogan “Buitengewoon Beerse” écht verdienen. 
Inwoners en ambtenaren moeten terug fier kunnen zijn op hun gemeente en hun werkge-
ver.

3.  vErtrouwEn in beide richtingen.

4.  innovatiE: geen aangepast beleid zonder vernieuwing. We gaan een aantal zaken kritisch 
doorlichten  en vernieuwen. 

5.  soBErhEid: we zullen dit “vergeten woordje” terug moeten ontdekken als we willen 
investeren in de toekomst.

Bedankt voor uw vertrouwen. U mag op ons rekenen.

Uw gemeentebestuur



1. Veiligheid
Wij willen het zware verkeer uit 
onze centra weren. Daarom werken 
we aan een nieuwe brug over het 
kanaal en een aanpassing van de 
Nieuwe Dreef. Dit dossier krijgt de 
hoogste prioriteit. We nemen dan 
ook een externe partner onder de 
arm om dit proces te versnellen.

Verder pakken we de drugsproblematiek aan zodat Beerse niet langer 
bekend zal staan als “liquid city”!

2. Onderwijs
We blijven, samen met het onderwij-
zend personeel, hard werken aan kwa-
litatief onderwijs binnen een hechte 
scholengemeenschap.

We moeten een inhaalbeweging maken 
op vlak van digitale ondersteuning. Een 
moderne PC is het minste wat we onze 

scholieren en leerkrachten moeten kunnen aanbieden.

3. Kinderopvang
Beerse is een werkgemeente, gelukkig maar. Ouders moeten onbezorgd 
kunnen gaan werken en bouwen aan hun toekomst. We willen dan ook 
werk maken van een efficiëntere en flexibele kinderopvang, waar moge-
lijk in samenwerking met bedrijven.

De 15 thema’s uit
onze beleidsverklaring:



4. Jeugd
De jeugd is onze toekomst. Investeren in jeugd is dus belangrijk. Via het 
dagelijks bestuur van de Jeugdraad gaan we jong Beerse meer betrekken 
bij het beleid. 

We willen jongeren kansen bieden, aan hen om ze te grijpen.

5. Lokale economie
In economisch moeilijke tijden wil-
len we meer leven brengen in onze 
centra en nieuwe handels- en hore-
cazaken aantrekken. 

We willen dan ook regelmatig over-
leggen met de lokale handelaars en 
goede ideeën uitvoeren. Een eerste 
voorbeeld: de parkeermogelijkheden in Beerse-centrum op korte termijn 
herbekijken.

6. Toerisme
Ook al hebben we geen Eiffeltoren in Beerse, er zijn heel wat toeristische 
troeven die we meer in de spots kunnen en moeten zetten. Samen met 
Toerisme Beerse willen we werken aan een betere marketing.

Tegelijkertijd willen we in Beerse en in Vlimmeren een toeristisch infopunt 
opstarten. Zo kunnen we ook buiten de kantooruren van de toeristische 
dienst, een minimum aan nuttige dienstverlening bieden.

7. Sport
We willen via de sportraad extra aandacht voor “gezond” sporten. Kennis 
van hartmassage moet parate kennis worden bij onze clubs.

Het Autonoom Gemeentebedrijf dat onze sportinfrastructuur runt, moet 
efficiënter en rendabeler worden. Zo gaan we onder andere onderzoeken 
hoe we de exploitatie van de Pegger kunnen optimaliseren.

8. Economie & Industrie
De ontwikkeling van Beerse-Zuid 
is belangrijk omdat dit de werkge-
legenheid vergroot. De gemeente 
Beerse moet een ondernemers-
vriendelijk klimaat scheppen en 
meedenken met eventuele inves-
teerders. 

Ook de ontwikkeling van het Ondernemersloket speelt hier een belang-
rijke rol.

Verder willen we de belasting op bedrijfsruimten bijsturen waar mogelijk.

9. Ruimtelijke ordening & stedenbouw
Ons gemeentelijk patrimonium wordt doorgelicht: wat niet optimaal ge-
bruikt wordt, moet een andere bestemming krijgen.

Verder willen we onderzoeken hoe we nieuwe woonvormen kunnen pro-
moten en ondersteunen.

10. Cultuur
Cultuur brengt mensen bij elkaar en verdient dan ook aandacht en on-
dersteuning. De culturele infrastructuur zullen we optimaliseren waar 
mogelijk. En de bibliotheek willen we mee laten rijden op de digitale trein. 



11. Service aan de burger
De gemeentelijke diensten willen we nog klantvriendelijker maken. Er ko-
men flexibelere openingsuren en het e-loket wordt uitgebreid (meteen 
goed voor een papierarme administratie). Dit alles  aan dezelfde belas-
tingtarieven, dus zonder verhogingen.

12. Openbare werken
Dit jaar verhuist onze dienst 
Openbare werken naar de nieuwe 
technische hal. Dat zorgt voor een 
comfortabele werkomgeving én 
een besparing.

Samen met onze mensen willen 
we nakijken waar we nog efficiën-
ter kunnen werken en hoe we onze gemeentelijke gebouwen nog beter 
kunnen exploiteren door onder andere de oplopende energiekosten aan 
te pakken.

Extra aandacht komt er ook voor onze speelpleintjes zodat iedereen hier 
optimaal van kan genieten.

13. Mobiliteit
Er komt een nieuw Masterplan “leefbare dorpscentra”. Dat moet zorgen 
voor meer veiligheid (zeker voor fietsend Beerse en in schoolomgevingen) 
en een betere verkeersdoorstroom.

Mindervaliden moeten vlotter toegang krijgen tot gemeentelijke gebou-
wen maar ook tot winkels en horecazaken. En als er aangepast vervoer 
nodig is gaan we daar voor zorgen.

14. Milieu en duurzaamheid
We hebben een groene gemeente en dit willen 
we zo houden. 

Sluikstorten is asociaal en gaat streng bestraft 
worden. Het Diftar-systeem (met verschillende 
tarieven per afvalsoort) blijft behouden, maar zal 
wel grondig geëvalueerd worden. Het principe 
“hoe minder afval je produceert, hoe minder je 
betaalt” blijft de rode draad.

15. Lokaal Sociaal Beleid
Via het motto “Buren voor mekaar” willen we het “community-gevoel” 
weer aanwakkeren. Samen met wijken en buurten gaan we extra onder-
steunen waar nodig. De seniorenraad vormt voor ons ook een zeer be-
langrijke partner in ons beleid.

Het woonzorgcentrum wordt ver-
der uitgebreid en we willen mee 
zoeken naar oplossingen voor 
dagopvang voor zwaar hulpbe-
hoevende senioren.

Beerse blijft ook investeren in so-
ciale huisvesting.

Armoedebestrijding wordt ook één van onze prioriteiten. Sociaal zwakke-
ren moeten weten en  krijgen waar ze recht op hebben, misbruiken zullen 
gesanctioneerd worden.

De Gezondheidsraad krijgt alle steun om verder te gaan met bestaande 
initiatieven en om nieuwe accenten te leggen. Gezonde mensen leven 
langer. En daar gaan we voor!



De bevoegdheden en beschikbaarheden 
van onze burgemeester en schepenen 
vindt u op www.beerse.be/college-van-
burgemeester-schepenen
 
Meer info over N-VA Beerse-Vlimmeren 
vindt u op www.n-va.be/beerse
 
Meer info over BeersePlus vindt u op 
www.beerseplus.be
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