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Gemeente blijft investeren in 
scholen en onderwijs
Tijdens deze bestuursperiode investeert de gemeente ruim 
3,2 miljoen euro in onze scholen, een enorm bedrag. Met 
dit geld renoveren we onze scholen, leggen we de speelplaats 
in de Boudewijnstraat en Schransdriesstraat opnieuw aan 
en bouwen we onder meer een nieuwe turnzaal voor de 
Basisschool Albertstraat (BAB).

Het gemeentebestuur maakte er ook een speerpunt van om te investeren in het informaticamateriaal van 
onze scholen. Zo maken we onze scholen klaar voor de toekomst en de digitale revolutie. We leggen nu al 
enkele jaren de fundamenten van dit toekomstgerichte ICT-beleid.

Woonzorgcentrum Orchidee opent de deuren
De OCMW-ploeg van Beerse is erg trots op het nieuwe woonzorgcentrum Orchidee, waarbij we speciaal 
twaalf plaatsen creëerden voor personen met dementie. Het huidige rustoord biedt plaats aan 55 bewoners 
en heeft al een afdeling voor personen met dementie. Toch besloot het OCMW-bestuur om 1,8 miljoen te 
investeren in onze ouder wordende bevolking.
We kozen daarbij specifiek voor een 
kleinschalig wooninitiatief, want zorg 
in een huiselijke sfeer is volgens ons erg 
belangrijk. Net als inclusie trouwens, 
waar we in dit project ook veel aan-
dacht aan besteden. Zo is er de moge-
lijkheid om (mee) te gaan winkelen, 
zodat de bewoners ook met de mensen 
buiten De Orchidee in contact blijven. 

Daarnaast wordt er een menu opgesteld 
met maaltijden die rekening houden 
met de bewoners, de familie en de vrij-
willigers. Dit bouwt een band op tussen 
hen of versterkt die. Andere belangrijke 
werkprincipes in De Orchidee zijn 
familieparticipatie en het betrekken 

van vrijwilligers. Aan de familie zeggen 
we: als je wil, kan je komen helpen. Bij 
de bouw zorgden we er bovendien voor 
dat het terras aan de voorkant ligt. Zo 
kunnen de bewoners steeds genieten 
van het leven in de straat.

Mensen met dementie zijn, mede 
door de vergrijzing, een groep die snel 
groeit. Volgens schattingen verdubbelt 
het aantal dementerende ouderen tegen 
2060. Dankzij het blijvende werk van 
onze OCMW-mandatarissen Sonja 
Dierckx, Nora Versmissen, Gilberte 
Crols, Bart Smans en Simonne  
Woestenborghs biedt de gemeente hen 
een toekomst.

“De resultaten van de onderwijsinvesteringen  
kan je vandaag al zien, onder meer op de  
vernieuwde kleuterspeelplaats van Schransdries.”

Hans Cornelis, schepen van Onderwijs

  OCMW-voorzitter Simonne Woestenborghs 
samen met minister Liesbeth Homans.
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Gemeente is weer financieel gezond
Bij het begin van deze bestuursperiode werd de ge-
meente geconfronteerd met een tekort op de  
werkingsmiddelen. In 2012 gaf Beerse kortom meer 
geld uit dan er binnenkwam. Om te vermijden dat 
de schuld van de gemeente uit de hand zou lopen, 
stak de N-VA, samen met onze coalitiepartner, daar-
om de handen uit de mouwen.

Breuk met het verleden
In plaats van – zoals in heel wat andere gemeenten – meteen de 
belastingen te verhogen, deed de N-VA in eerste instantie iets 
aan de werkingskosten. Met zowel grote als kleine ingrepen  
konden we tot één miljoen per jaar besparen. Sommige  
ambtenaren die op pensioen gaan, worden niet vervangen en 
een resem andere, kleine ingrepen zorgen samen voor één grote 
besparing.

Gemeente bespaart niet op dienstverlening
In plaats van A-merk-flessenwater gebruiken al onze diensten 
nu evenwaardig B-merk-flessenwater, samen met kraantjeswater. 
Deze besparing loopt al snel op tot enkele duizenden euro’s per 
jaar. We herbekeken en onderhandelden ook alle gemeentelijke 
verzekeringen. Dit bespaart Beerse tienduizenden euro’s.

Tot voor kort hadden het OCMW en de gemeente ook elk een 
eigen financiële dienst en aankoopdienst. Die kochten bijvoor-
beeld elk hun eigen kantoormateriaal aan. Door de diensten sa-
men te voegen, heeft de gemeente een beter overzicht van wat er 
binnenkomt en buitengaat. Bovendien genieten we nu van lagere 
prijzen door groepsaankopen. Kortom, Beerse bespaart niet op 
de burger, maar op het bestuur van de gemeente. Zonder aan de 
dienstverlening te raken. 

Infrastructuur beter gebruiken
De gemeente zette enorm in op hogere inkomsten van de  
gemeentelijke sportinfrastructuur. Zo werden onze sporthallen 
en het zwembad aantrekkelijker gemaakt voor onze eigen inwo-
ners, voor bezoekers buiten het dorp en voor clubs. Dat zorgde 
voor extra inkomsten zonder dat we onze inwoners daarvoor 
meteen meer moesten aanrekenen. We maken enkel beter ge-
bruik van de huidige hallen en van het zwembad.

Ruimte om te investeren 
Dankzij slimme aankopen, besparingen en het beter gebruik 
van de infrastructuur creëert het gemeentebestuur extra ruimte 
om te investeren. Zo maakt Beerse deze bestuursperiode 33,5 
miljoen euro vrij voor investeringen in onze wegen, scholen, 
sportmogelijkheden, cultuur, kinderopvang, dienstverlening, en 
meer. 

 

Zelfs met deze waaier aan investeringen maken we ons sterk dat 
de schulden niet zullen stijgen in 2019. In het meerjarenplan van 
2015 leek het dat de schulden nog met 4 miljoen euro de hoogte 
in zouden gaan. Het laatste meerjarenplan spreekt van een stij-
ging van amper 100 000 euro. Dat komt omdat we elke euro niet 
twee maar drie keer omdraaien vooraleer ze uit te geven.

Deze trend willen we verderzetten. Door slim om te gaan met 
het geld kunnen we zelfs de schulden afbouwen. We gaan voor 
een gezond financieel beleid zodat we onze kinderen en klein-
kinderen niet opzadelen met schulden. Wat niet binnenkomt, 
mag ook niet buitengaan. Deze slogan uit ons verkiezingspro-
gramma brengen we elke dag opnieuw in de praktijk.

 Marc Smans, burgemeester
 Ben Bols, fractieleider gemeenteraad        

 Enkele cijfers (periode 2013 - 2016)

 14 %  extra schoolzwemmers
 4 %  extra uren gehuurd ‘T Beerke
 30 %  extra uren gehuurd De Pegger
 516 %  meer zwemmers zwemschool H2O’tje

Wist je dat ...
  geen enkele schepen of burgemeester deze bestuursperiode onkosten inbrengt? Dat is ooit anders geweest. 

  gemeenteraadsleden sinds 2013 niet betaald worden voor gemeenteraadscommissies?

  een vermindering van mandaten in het begin van de bestuursperiode het OCMW 95 000 euro bespaart?
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Bedankt voor uw steun!

N-VA Beerse-Vlimmeren verdubbelt ledenaantal
Als voorzitter was ik aangenaam verrast dat onze N-VA-afdeling in ledenaantal verdubbelde op twee maan-
den tijd. Dat gebeurde in het kader van een wedstrijd waarbij de winnende afdeling Bart De Wever mocht 
verwelkomen. In de provincie Antwerpen waren wij de primus van de klas, al moesten we in Vlaanderen net 
de duimen leggen voor Herk-de-Stad. Niettemin bedank ik van harte alle  bestuursleden, leden en sympa-
thisanten!
En we blijven niet bij de pakken zitten. Bart De Wever hebben 
we dan wel niet binnengehaald, maar minister van Veiligheid 
en Binnenlandse Zaken Jan Jambon zakt wel af naar Beerse. Op 
donderdag 22 februari 2018 spreekt hij u om 20 uur toe in GC  
‘t Heilaar. Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Iedereen is 
van harte welkom. 

Met de nakende verkiezingen in het achterhoofd geeft deze  
spectaculaire ledengroei ons een sterke boost om ons beleid 

voort te zetten. Een sterke lijst, gekoppeld aan een sterk  
programma willen we dan ook de komende maanden op u los 
laten. Zodat ‘de motor van vooruitgang’ ook in  
onze gemeente blijft draaien.

OCMW lanceert boodschappendienst
Het OCMW van Beerse start met een boodschappendienst. Hierbij kan je je boodschappen bij je supermarkt 
in Beerse of Vlimmeren of je apotheker naar keuze laten doen. Daarnaast bekijken we welke andere  
mogelijkheden er zijn. Dit zal vooral van de vraag afhangen. 

Wie nog wel thuis wil koken, maar hier niet meer zelfstandig aan kan beginnen, kunnen we hulp bieden.  
Ook andere zaken, zoals het meegaan naar de winkel en helpen met kleinere huishoudelijke  
taken zijn mogelijk. Heeft u vragen hierover? Contacteer dan zeker de maatschappelijke  
assistenten bij het OCMW.

Wok @ the golf
Dit jaar zat onze jaarlijkse barbecue in een ander jasje. We 
genoten samen van een wokbuffet in plaats van een barbecue 
in de Krikskensstraat in Beerse. Kamerlid Yoleen Van Camp 
en Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Van Miert schoven 
mee aan tafel. Ook willen we onze tappers uit Krommenhof 
bedanken voor de goede zorgen!

Zomerdrink van de  
burgemeester
Ook dit jaar trakteerde burgemeester Marc Smans alle inwo-
ners van onze gemeente op twee gratis drankjes om de zomer 
in te zetten. Ons bestuur en de burgemeester konden zo’n 900 
aanwezigen verwelkomen. De covergroep Black Forest bracht 
de nodige sfeer op het podium. Voor de kinderen stonden en-
kele springkastelen klaar. Bedankt om langs te komen.  
U maakte er een topeditie van! Tot volgend jaar.

 Marc Janssen,  
voorzitter N-VA Beerse-Vlimmeren

 Sonja Dierckx,
OCMW-raadslid

Wil u ook nog lid worden van onze N-VA-familie?

Vul dan uw gegevens in op de laatste bladzijde van dit blad of neem contact op met onze ledenverantwoordelijke via goswin.torfs@n-va.be.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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