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Gemeenschapsgevoel groeit 
in Beerse
De N-VA maakt er al jaren een speerpunt van: onze 
gemeente moet weer leven en bruisen. Daarom gaan 
we volop voor een groeiend gemeenschapsgevoel. En 
hoe kan je dat nu beter bereiken dan door mensen 
samen te brengen?

Sinds begin 2013 maken we 
daarom werk van nieuwe en 
vernieuwde evenementen. 
Denk maar aan de driedaagse 
kerstmarkt, de sinterklaas- 
intocht en de zeepkistenrace. 
Met elk bijkomend jaar konden 
we – met dank aan de vele  
verenigingen en de gemeente- 
diensten – een heleboel 
evenementen toevoegen aan 
deze lijst: de Halloweenrun 
en fakkeltocht, een vernieuw-
de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog, de kermiskoers, 
sportactiviteiten, de zomerbar, 
het foodtruckfestival: te veel 
om op te noemen.

Deze nieuwe activiteiten zijn 
een aanvulling op de vaste 
waarden als de Worstenfeesten, 
Tuinfeesten, Summerjam en 
het nieuwjaarszingen. Hiermee 
brengen we extra pit in onze 
gemeente. Dat onze gemeente 
dat ietsje meer buitengewoon 
wordt, daar kunnen we enkel 
maar blij om zijn. De volgende 
jaren gaan we aan hetzelfde 
tempo door, samen met de 
verenigingen en gemeentedien-
sten!

 De kerstmarkt, de oorlogsherdenking, de zomerbar en de 
kermiskoers: allemaal activiteiten die ons bij elkaar brengen.

 N-VA-voorzitter Marc Janssen en fractievoorzitter Ben Bols
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Kinderen in armoede krijgen onvergetelijke verjaardag! 
Het OCMW Beerse slaat nu al ruim twee jaar de handen in 
elkaar met de vzw Feestvarken om kinderen in armoede een 
fijne verjaardag te bezorgen, in de vorm van een verjaar-
dagspakket aan kinderen tussen 3 en 12 jaar. Daarin zit een 
geschenk voor de jarige, een traktatie voor in de klas en de 
nodige attributen om thuis een feestje te organiseren. 

Het OCMW – dat weet welke gezinnen in aanmerking komen – 
bezorgt het pakketje anoniem aan de ouders, die zo hun oog- 
appel op een onvergetelijke verjaardag trakteren. In 2016 werden 
35 pakketten overgemaakt aan gezinnen in armoede. Want elk 
kind verdient toch een moment om naar uit te kijken.

Stoepranden geen obsta-
kel meer voor rolstoelen 
en kinderwagens
Inwoners met rollators, rolstoelen en kinder-
wagens moeten zich onbezorgd door Beerse 
en Vlimmeren kunnen verplaatsen. Als sinds 
december 2014 dringt de N-VA-fractie daarom 
aan om stoepranden bij oversteekplaatsen aan 
te passen. Na enkele gesprekken met de dienst 
Openbare Werken en de werkgroep Omgeving 
werden deze hindernissen weggewerkt.

We kregen over de aangepaste oversteekplaatsen 
enkel maar positieve reacties! Maar, zoals bleek 
uit onze knelpuntenwandeling, zijn er nog pijn-
punten in de gemeente. Ook daar neemt de N-VA 
het voortouw om voor verandering en verbete-
ring te zorgen.

Zeven nieuwe hartritmetoestellen in de 
gemeente
Onze gemeente had al publieke hartritmetoestellen (AED’s) in GC ‘t Heilaar, 
sportcentrum ‘t Beerke en De Pegger. Bovendien geeft het gemeentebestuur, in 
samenwerking met het Rode Kruis, regelmatig opleidingen over reanimatie en 
defibrilleren. Dat leverde Beerse het label van ‘hartveilige gemeente’ op. Maar 
omdat het altijd beter kan, plaatsten we onder impuls van de gezondheidsraad 
dit jaar nog maar eens zeven nieuwe AED-toestellen in de gemeente.

Je vindt de toestellen op de volgende plekken:
 Noordkant Kerkplein Beerse
 OKRA-lokaal Vlimmeren (Hoogstraat)
 Zaal ‘De Schrans’ (Vaartstraat)
 Lokaal Dienstencentrum (Boudewijnstraat)
 Lentezon (Stadionlaan)
 Tennisclub De Dageraad (Rerum Novarumlaan)

Het zevende nieuwe toestel is een draagbaar exemplaar dat geschikt is voor 
evenementen. In totaal kan de gemeente daarmee al rekenen op tien hart- 
ritmetoestellen.

En die kunnen van levensbelang zijn. Jaarlijks overlijden er in ons land namelijk 
meer dan 15 000 mensen aan de gevolgen van een hartstilstand. Elke seconde  
is daarbij van levensbelang. Of een slachtoffer overleeft, hangt af van twee  
factoren: de reactiesnelheid van omstaanders en de correcte reanimatietechniek. 
Het juiste gebruik van een AED-toestel kan dus levens redden.

 Schepen Hans Cornelis, burgemeester Marc Smans en OCMW-voorzitter 
Simonne Woestenborghs maken Beerse hartveiliger.

“Beerse is weer een stuk toeganke-
lijker dankzij de aanpassingen aan 
de oversteekplaatsen.”
Fons van Kerkhove, gemeenteraadslid
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Vleermuizentunnel geeft diertjes  
extra winterverblijf
Op 26 januari keurde de gemeenteraad de aankoop van ongeveer 15 000 m² 
natuurgebied goed, naast de heksenkuil op het Oosteinde. Voor de natuur-
liefhebber zal de gemeente er extra wandelpaden of bankjes voorzien. Maar 
ook aan de vleermuizen hebben we gedacht.

De oude tunnel onder de toegangsweg, die vroeger werd gebruikt als spoortunnel om klei te 
vervoeren, werd namelijk omgevormd tot vleermuizentunnel. Samen met de vzw Natuur- en 
Landschapszorg werd de tunnel langs twee kanten dichtgemetseld. Twee openingen langs de 
voor- en achterkant fungeren voortaan als in- en uitgang. Zo hebben de vleermuizen een extra 
winterverblijf in onze gemeente.

N-VA heeft een hart voor het goede doel
Onze partij hield deze zomer een weekend lang de zomerbar in Beerse open tijdens ‘De vaart verjaart’. De opbrengst van 3 500 euro 
schonken we aan de Zonnebloemblaadjes, een vereniging die zich inzet voor kinderen en jongeren met een beperking. 

In januari overhandigden we dan weer een cheque van 500 euro aan de Turnhoutse afdeling van Child Focus. Dat geld was de  
opbrengst die het N-VA-kraampje tijdens de driedaagse kerstmarkt genereerde.

Gemeente scoort met eerste kunstgrasveld
De N-VA zet in het schepen-
college niet alleen in op de 
uitbreiding van ‘t Beerke 
maar ook op sport en sport-
beleving in het algemeen. 
Daarom kunnen we nu trots 
het eerste kunstgrasveld in 
onze gemeente voorstellen. 
Het veld wordt aangelegd 
binnen de voetbalterreinen 
van voetbalclub Lentezon. Zo 
kunnen zowel de sportdienst, 
hobbyploegen als Lentezon er 
gebruik van maken.

Schepen voor Sport Hans  
Cornelis ziet dit als een uitge-
lezen kans: “Kunstgras opent 
de deuren voor een heleboel 

samenwerkingsvoordelen. Zo 
kunnen meerdere verenigin-
gen gebruik maken van dit 
kunstgrasveld. Dat past perfect 
binnen de ontwikkeling van 
onze sportcluster.”

Een kunstgrasveld is bovendien 
altijd bespeelbaar en biedt de 
beste speelkwaliteit ongeacht 
de weersomstandigheden. Het 
is ook duurzaam, geschikt voor 
intensief spelgebruik en het 
kost minder. Je hebt namelijk 
minder velden nodig omdat je 
geen rekening moet houden 
met de hersteltijd van het gras 
of de slechte staat van het veld! 
Een kunstgrasveld is daar-

naast – het spreekt voor zich 
– milieuvriendelijk: maaien of 
besproeien is immers overbo-
dig. Dit past perfect binnen de 
gemeentelijke doelstelling om 
20 procent minder CO2 uit te 
stoten tegen het jaar 2020.

Ook Vlimmeren telt heel wat 
sportievelingen. Die verliest 
dit gemeentebestuur evenmin 
uit het oog. Momenteel stellen 
we een aantal plannen op die 
een oplossing moeten bieden 
aan de bestaande noden. Zodra 
daar meer zekerheid over is, 
hoor je er meer van!

 Hans Cornelis,  
schepen van Sport



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:
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