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BEERSE-VLIMMEREN

www.n-va.be/beerse

Onze bestuursmeerderheid overweegt 
een Nieuw Dienstverleningscentrum 
te bouwen. De plannen zijn geen 
impulsieve bevlieging, maar moeten 
leiden naar een compactere overheid 
die goedkoper en efficiënter is en de 
dienstverlening naar de inwoners 
hoog op de agenda plaatst. Met minder 
nemen we geen genoegen.

VOORDELEN OP VLAK VAN 
ORGANISATIE
Door de diensten en werknemers 
samen te zetten, zullen we u sneller 
en beter kunnen helpen. De ambtena-
ren zullen comfortabeler werken en 
dat straalt van hen af. Het is namelijk 
gemakkelijker een bedrijf te leiden dat 
zich op één plaats bevindt.

De politie pal in het centrum plaatsen, 
verhoogt ook het veiligheidsgevoel 
van iedereen. Door de uitgespaarde 
verplaatsing kan de politie efficiënter 
werken. Bovendien vraagt de politie al 
langer om directer bij de gemeentelijke 
administratie betrokken te zijn.

BETERE DIENSTVERLENING VOOR U
Een bijkomend voordeel is dat u niet 
meer moet pendelen tussen gemeente, 
politie en OCMW. Alle diensten op 
één plaats is veel comfortabeler. Eén 
adres is drempelverlagend, zeker met 
betrekking tot het OCMW. Kinderop-
vang zou centraal in het dorp georga-
niseerd kunnen worden, in de groene 
omgeving van het park.

BIB, MUSEA EN VRIJETIJDSDIENSTEN
Door onze musea samen te brengen in Door onze musea samen te brengen in 

het Nieuw Dienstverleningscentrum het Nieuw Dienstverleningscentrum 
krijgen zij de kans dichter bij de men-
sen te staan. In een nieuwe en frisse 
structuur wordt de cultuur dichter bij 
de mensen gebracht. De bib en andere 
vrijetijdsdiensten zorgen ervoor dat 
iedereen elkaar kan ontmoeten in een 
gezellige en warme omgeving.

FINANCIEEL
Door alle diensten onder één dak te 
brengen worden de onderhouds- , 
energie- en beheerskosten enorm 
verlaagd. Een nieuw gebouw betekent 
dat we jaren gespaard blijven van re-
novaties. Doordat we oude en minder 
efficiënte gebouwen verkopen worden 
er alweer kosten bespaard en wordt 
het project gefinancierd. 

Bovendien zal de huidige architectuur 
van het oude gemeentehuis blijven 
bestaan, want dit zal ter beschikking 
worden gesteld van de sociale sector.

Nieuw Dienstverleningscentrum: Nieuw Dienstverleningscentrum: een een 
aanwinst voor de gemeente en voor u!
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In ons verkiezingsprogramma stond vermeld 
dat er extra parkeerplaatsen nodig waren op het 
kerkplein voor minder mobiele inwoners. Na een 
gesprek met de betrokken schepen en mobiliteits-
ambtenaar is er nu een oplossing uitgewerkt. 
Er werd parkeerplaats voorzien aan de ingang van 
AD Delhaize en één parkeerplaats ter hoogte van 
de Centrumapotheek.

In het verleden moesten onze minder mobiele inwoners parkeren aan de noord- en 
westkant van de parking aan de kerk met een zeer moeilijke verplaatsing naar bank, 
apotheker en buurtwinkel.

Regelmatig werd ik dan ook als gemeenteraadslid benaderd door verschillende 
personen en organisaties met de vraag wanneer dit tekort zou worden verholpen. 

Door deze oplossing is er terug tevredenheid onder onze minder mobiele inwoners 
dankzij de inspanningen van onze N-VA-mandatarissen.

Tussen april en juni bezocht N-VA Beerse-Vlimmeren elk lid van onze afdeling. Dit gaf ons de 
mogelijkheid om ons huidige bestuurstraject af te toetsen en onze leden op de hoogte te brengen 
van wat we nog meer in petto hebben voor onze gemeente.

Bij ons bezoek overhandigden we ook elk hoofdlid een Vlaamse Leeuw. Het deed ons dan 
ook plezier om deze vlag zo vaak tegen te komen in het straatbeeld op 11 juli.

Wilt u ook samen de Motor van Vooruitgang in beweging blijven duwen, 
gebruik dan deze kans om lid te worden van N-VA Beerse-Vlimmeren. U krijgt 
bovendien ook nog een gratis Vlaamse Leeuw (100 cm x 100 cm) cadeau van 
onze afdeling!

Meer informatie op www.n-va.be/beerse (klik door naar ‘word lid’) of via 
goswin.torfs@n-va.be.

Ook in onze gemeente leven we 
langer. Dat is heel fijn nieuws, langer. Dat is heel fijn nieuws, 
maar omdat de bevolking verou-
dert, zijn er meer opvangmogelijk-
heden in een woonzorg-
centrum nodig. Om tegemoet 
te komen aan die vraag breidt het 
OCMW-woonzorgcentrum Onze-
Lieve-Vrouw uit.

SAMEN LEVEN ONDER TOEZICHT

De nieuwe bouw wordt tegen 
het bestaande woonzorgcentrum 
geplaatst. In het gebouw kunnen 12 
personen met dementie verblijven 
in een concept van kleinschalig 
genormaliseerd wonen. Dat wil 
zeggen dat zij wonen zoals ze thuis 
wonen. Ze kunnen samen koken, wonen. Ze kunnen samen koken, 
samen winkelen, ... onder toezicht. samen winkelen, ... onder toezicht. samen winkelen, ... onder toezicht. 

Dat plan kan gerealiseerd worden 
dankzij het harde werk van de 
daarvoor opgerichte werkgroep. We 
denken hierbij ook aan de toekomst. 
De muur die tegen het huidige 
woonzorgcentrum gebouwd wordt, 
zal een blinde muur zijn. Als het 

WZC dus ooit aan vervanging toe is, 
dan kan hier gemakkelijk tegenaan 
gebouwd worden.

BETAALBARE ZORG, ZONDER DE 
GEMEENTE OP KOSTEN TE JAGENGEMEENTE OP KOSTEN TE JAGEN

De bouw start zodra de steden-
bouwkundige vergunning is afgele-
verd. De werkgroep hoopt de eerste 
bewoners te verwelkomen half 2017. 
Alles lijkt erop dat binnen het hui-
dige budget meer kan gerealiseerd 
worden dan voorzien. 

Door de kosten goed mee te blijven 
bewaken, wil de N-VA ervoor zor-
gen dat dit project break-even kan 
draaien. 

Doordat 12 kamers verhuurd kun-Doordat 12 kamers verhuurd kun-
nen worden in plaats van de voor-nen worden in plaats van de voor-nen worden in plaats van de voor-
ziene tien kamers, zorgt dit voor 
extra inkomsten die de initiële in-
vesteringen kunnen terugbetalen en 
de andere werkingskosten dekken. 
Zo zorgen we voor betaalbare zorg 
voor degenen die het nodig hebben, 
terwijl het de andere burgers in 
onze gemeente niets extra kost.

Assistentiewoningen verhogen OCMW-aanbod
in Beerse

N-VA-barbecue is enorm succes
Dit jaar was onze barbecue een enorm succes te noemen, met maar liefst 110 deelnemers.

De kinderen konden naar hartelust spelen op een springkasteel en het enorme grasveld. Voor de ouderen 
onder ons gaven Kamervoorzitter Siegfried Bracke en Vlaams Parlementslid Annick De Ridder hun 
ongezouten mening op de huidige Vlaamse en federale politieke situatie. 

Tijdens het eten kon er dan weer met onze mandatarissen een hartig woordje worden gepraat over de huidige 
politieke situatie in Beerse. Dit recept smaakt naar meer. Tot volgend jaar!

Ria Sak, het oudste lid van 

N-VA Beerse-Vlimmeren ontmoette 

Kamervoorzitter Siegfried Bracke 

en Vlaams Parlementslid Annick 

De Ridder op de N-VA-barbecue.

Bij onze leden op de koffi e

N-VA denkt aan minder 
mobiele inwoners

Wist je dat …
... N-VA Beerse-Vlimmeren van 18 tot en met 20 december op de driedaagse 
kerstmarkt staat?kerstmarkt staat?kerstmarkt

... nieuwjaarszangers welkom zijn ons tijdens het nieuwjaarszingen op 
31 december op het kerkplein in Beerse en Vlimmeren?

... we meer en meer inwoners overtuigen van het nut van het nieuwe 
Dienstverleningscentrum, dankzij onze duidelijke uitleg hierover? 
Uiteraard blijft het belangrijk dat u uw mening laat horen op de volksraadpleging.

Fons van Kerkhove,Fons van Kerkhove,
gemeenteraadslid
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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