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Gemeentelijke belastingen stijgen  
ondanks extra Vlaams geld 
Ondanks de extra middelen die Beerse-Vlimmeren krijgt van de Vlaamse Regering, verhoogt de  
meerderheid de belastingen. Op tal van vlakken wordt het leven in onze gemeente fors duurder.  
Onaanvaardbaar, vindt de N-VA.

Vlaanderen investeert in Beerse-Vlimmeren

Onze gemeente kreeg van de Vlaamse Regering een prachtig 
nieuwjaarsgeschenk: maar liefst 1.470.000 euro aan extra 
geld om te investeren. 

En er is nog meer goed nieuws. Zo trekt Vlaams minister van 
Omgeving 184.000 euro uit voor de natuurgebieden rond de 
kanaalzone West in Beerse. Minister Matthias Diependaele 
maakt op zijn beurt ruim 900.000 euro vrij voor het woon- 
beleid in de stadsregio Turnhout, Beerse, Vosselaar en  
Oud-Turnhout.

Maar over die extra middelen kreeg u in de nieuwjaarsbrief 
van de meerderheidspartijen niets te lezen. Integendeel: de 
centrale boodschap van CDE-Vlim.be en BEERSEplus is 
dat u meer belastingen moet betalen. Met een ellendig lang 
en weinig samenhangend verhaal erbij dat moet verklaren 
waarom die belastingverhoging hun schuld niet is.

Meerderheid laat u extra betalen

Wees dus gewaarschuwd: er komt de komende jaren een tsunami van belastingen op u af. De personenbelasting stijgt met 15 procent, 
de rusthuisfactuur gaat met 120 euro per maand omhoog, kinderopvang wordt duurder, de tarieven voor huisvuilophaling verhogen, 
enzovoort. Dat dit alles een enorme impact zal hebben op elk van u, staat vast. Verderop in dit blad leest u er meer over.

N-VA Beerse-Vlimmeren wenst u dan ook veel sterkte toe de komende jaren. 
Tegelijk blijven wij niet bij de pakken zitten. Wij strijden voor een gemeente die 
financieel gezond is en waar het voor iedereen goed is om te werken en te wonen.

 Bereid u voor op een tsunami van belastingen.

Marc Janssen
Voorzitter N-VA Beerse-Vlimmeren

   Lees meer over de belastingverhoging op pagina 2 en 3.
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Nieuw bestuur laat u meer  
belastingen betalen
Zes jaar lang werkte de N-VA zich in het zweet om de schuld van onze gemeente af te bouwen en  
de belastingen te doen dalen. De nieuwe meerderheid breekt nu met die trend: de schuld en de  
belastingen stijgen opnieuw. Daarvan is de hardwerkende Beersenaar de dupe.

N-VA zorgde voor minder schulden en belastingen

Dat de N-VA veel belang hecht aan het financiële plaatje, 
kon u de voorbije jaren zelf vaststellen. In 2012 troffen 
de N-VA en BEERSEplus een moeilijke financiële situatie 
aan. De schulden van onze gemeente bedroegen ruim  
24 miljoen euro en de gemeente had een jaarlijks tekort 
van ruim 300 000 euro. Er zat dus niets anders op dan 
flink te besparen. 

We kozen voor een taxshift, waarbij de personenbelasting 
daalde en de belasting op de onroerende voorheffing 
steeg. Na vier jaar hard werk konden we de personen- 
belasting nog eens extra doen dalen tot 6 procent.  
Bovendien schrapten we de belasting op bedrijfsruimten. 

Extra geld van Vlaanderen

Door te letten op de kosten konden we de schulden van 
onze gemeente met bijna 10 miljoen euro verminderen. 
Gevolg was ook dat zowel bedrijven als gezinnen minder 
belastingen betaalden.  

Het gemeentebestuur had bovendien opnieuw een  
jaarlijks overschot op de dagelijkse werking. Een mooiere 
financiële uitgangspositie had de nieuwe meerderheid 
zich dus niet kunnen dromen.

Daar komt nog eens bij dat de nieuwe Vlaamse Regering 
haar financiën op orde heeft en de gemeenten actief  
ondersteunt met extra middelen. Beerse-Vlimmeren krijgt 
zo maar liefst 1,5 miljoen extra. Minister Zuhal Demir 
geeft ruim 180.000 euro voor onze natuurgebieden en van 
minister Matthias Diependaele krijgen we ruim 900.000 
euro extra voor woonprojecten in onze stadsregio.

Prijzen voor kinderopvang stijgen
Opnieuw moeten werkende ouders uit Beerse meer betalen voor de opvang van hun kinderen.  
“Zowel de prijs voor de activiteiten van de Berenbende als de tarieven voor voor- en naschoolse  
opvang stijgen”, reageert gemeenteraadslid Inge Blondeel vol ongeloof. 

Ook sportkampen werden al duurder

Eerder dit jaar trok de gemeente de tarieven voor sportkampen op. Die verhoging  
gebruikt ze nu als argument om ook de prijzen van andere kinderopvang te verhogen. 
“De prijzen voor de kinderopvang zouden ‘niet marktconform’ meer zijn. Maar de  
hogere marktprijs heeft de gemeente zelf veroorzaakt door de sportactiviteiten duurder  
te maken”, verduidelijkt Inge Blondeel. 

De nieuwe meerderheid  
breekt volledig met ons  

spaarzame en doordachte beleid  
van de laatste jaren. 
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2 tot 4 euro extra per dag per kind

Een halve dag activiteiten met de Berenbende zal vanaf nu 7 euro kosten in plaats van 5 euro. Een stijging van maar liefst 4 euro per 
dag per kind. Voor voor- of naschoolse kinderopvang betalen ouders voortaan 12 euro in plaats van 10 euro, of 2 euro extra per dag 
per kind. “Onaanvaardbaar dat het gemeentebestuur opnieuw de werkende ouders viseert”, besluit Inge. 

Meer kwaliteit?

“Het minste wat je dan mag hopen, is dat het extra geld gaat naar extra mankracht”,  
voegt raadslid Linda Bosch toe. Zij draaide onlangs een dag mee in de naschoolse  
kinderopvang. Op sommige dagen zijn er maar vier begeleiders voor meer dan  
100 kinderen. De werkomstandigheden zijn dus allesbehalve evident. “De prijs  
voor kinderopvang optrekken is één zaak. Zorgen dat ouders en kinderen er meer  
kwaliteit voor in ruil krijgen, is nog iets anders.” Linda gaf de bevoegde schepen  
dan ook de raad aan om ook eens een dag op de werkvloer te gaan staan.

Gemeenteraadsleden Inge Blondeel en Linda Bosch vinden het 
onaanvaardbaar dat opnieuw jonge ouders geviseerd worden. 

Hogere belastingen zijn onbegrijpelijk

Dat het nieuwe gemeentebestuur er in die omstandig- 
heden toch voor kiest om meteen de belastingen te  
verhogen, is dus volstrekt onbegrijpelijk. De personen- 
belasting gaat van 6 naar 6,9 procent, een stijging van  
15 procent. Alle inwoners samen betalen zo jaarlijks 
750.000 euro extra aan belastingen. Dat betekent dat u  
de komende vijf jaar met z’n allen liefst 3,75 miljoen extra 
ophoest.

De reden van die verhoging? Die blijft heel vaag.  
De schepen van Financiën bevestigt dat de gemeente  
4 miljoen euro minder zal investeren dan voorzien. Er  
zit ook 1,5 miljoen euro ‘ruimte’ op de gewone jaarlijkse 
werking. Over een periode van zes jaar betekent dat dus  
9 miljoen euro extra ‘ruimte’, of zeg maar lucht. 

Samen met de 4 miljoen aan investeringen die niet zullen 
gebeuren, geeft dat een totaal van 13 miljoen aan virtuele 
uitgaven. Maar daar zet de gemeente wel reële belastingen 
tegenover. Vrij vertaald: u betaalt meer belastingen, zodat 
de burgemeester en schepenen her en der een ‘projectje’ 
kunnen opstarten.

Beloftes vragen om centen

Onze inspanningen van de voorbije jaren om de schuld 
af te bouwen maakten het mogelijk om in 2019 een nieuw 
dienstencentrum in de begroting op te nemen. Een heel 

grote kost voor de gemeente, maar dan wel één die zorgt 
voor minder renovatie- en onderhoudskosten en een 
lagere verwarmingsfactuur. Bovendien zouden verschil-
lende diensten samenwerken in hetzelfde gebouw, met 
een betere dienstverlening tot gevolg.

CDE-Vlim.be was in haar verkiezingscampagne een grote 
tegenstander van het project, maar blijkt onze plannen nu 
toch over te nemen. Een goede zaak, maar wel vreemd dat 
het meerjarenplan dan geen geld voorziet voor het nieuwe 
dienstencentrum. Blijkbaar mag de bestuursploeg die na 
2024 aan de macht komt, de rekening betalen. Nog een 
‘cadeautje’ voor de volgende bestuursploeg: de 4 miljoen 
aan kosten voor de Nieuwe Dreef die worden doorgescho-
ven. Het zwaar verkeer zal dus deze bestuursperiode nog 
niet uit ons dorpscentrum verdwijnen. 

Een spijtige trendbreuk

Kortom: grote beloftes genoeg, maar over de centen 
om die waar te maken spreekt het meerjarenplan niet. 
Voorlopig gaat de meerderheid ervan uit dat de schulden, 
die wij afbouwden tot 14,4 miljoen euro, in 2025 opnieuw 
24 miljoen zullen bedragen. De vraag is of ze met dat 
geld al haar projecten kan betalen. De N-VA dacht in het 
verleden ook altijd aan úw portefeuille. Dat het nieuwe 
bestuur met die trend breekt, betreuren we dan ook heel 
erg.

Bart Smans
Gemeenteraadslid

Het nieuwe gemeentebestuur kon vertrekken van gezonde 
financiën en krijgt ook extra middelen van Vlaanderen. 
Waarom dan toch de belastingen verhogen?”
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Meerderheid voert N-VA-plan Nieuwe Dreef  
dan toch uit
Met een ontsluitingsweg via de Nieuwe Dreef had de N-VA een oplossing klaar om het zwaar verkeer uit 
het centrum van Beerse en Den Hout te weren. Maar CDE-Vlim.be stond zes jaar lang op de rem. Nu keert  
de meerderheid toch haar kar en voert ze het NVA-plan uit.

Parallelweg was onmogelijke piste

De voorbije zes jaar werkte de N-VA hard om het zwaar  
verkeer in het centrum van Beerse en Den Hout te  
vermijden. De plannen voor een heraanleg van de Nieuwe 
Dreef lagen klaar en eindelijk kwam er opnieuw schot in de 
zaak. In 2020 zouden de werken kunnen starten.

Maar de partij van de huidige burgemeester diende  
bezwaren in om het project te vertragen. Koste wat het  
kost wilde ze in de plaats een parallelweg realiseren, goed 
wetende dat de Vlaamse overheid zo’n parallelweg nooit  
zou accepteren. Ook bij de verkiezingen maakte ze de  
belofte om een parallelweg aan te leggen. 

Tot onze grote verbazing volgde zes maanden na de verkie-
zingen een bocht van 180 graden. De meerderheid gaat dan 
toch verder met het tracé van de Nieuwe Dreef. 

Open en eerlijke communicatie

De N-VA maakt er een punt van om duidelijk en rechtuit te zijn naar de kiezer toe. Zowel voor als na de verkiezingen houden we 
vast aan onze principes. Sommige beslissingen zijn niet makkelijk en vallen niet bij alle inwoners in goede aarde. 

Dat is eigen aan de politiek en is dan ook geen excuus om inwoners voor te liegen. Wij blijven u altijd vertellen waar het op staat. 
We betreuren dat u van CDE-Vlim.be niet hetzelfde mag verwachten.

Ben Bols
Fractievoorzitter

CDE-Vlim.be beloofde een parallelweg, maar wist dat die 
optie nooit mogelijk zou zijn. Na de verkiezingen maakte 
de partij een bocht van 180 graden.”

 CDE-Vlim.be ziet af van haar verkiezingsbelofte om een parallelweg 
aan te leggen en neemt de plannen van de N-VA voor de Nieuwe Dreef 
dan toch over.

Voor de verkiezingen van 2018 Na de verkiezingen

N-VA “Het vrachtverkeer moet snel weg uit ons dorpscentrum. Daarom kiezen we voor een ontsluiting via 
de Nieuwe Dreef. Dit traject veranderen naar een parallelweg brengt enorm veel studiewerk met zich 
mee en zou het project met minstens tien jaar vertragen.”

CDE-Vlim.be “Die [ontsluitings]weg moet er zeker komen, 
maar dat kan even goed op zo’n manier dat 
geen enkele wijk er hinder van heeft. Een nieuw 
aan te leggen parallelweg zou een prachtige 
ontsluiting zijn van de kanaalzone. Op die manier 
blijft de Nieuwe Dreef gespaard.”

“Het opstarten van een plan voor een  
parallelweg zou zes jaar duren. We hopen  
dat de heraanleg van de Nieuwe Dreef soelaas 
zal brengen.”
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N-VA strijdt tegen homo- en transfobie
Gemeenteraadslid Hanne Lenaerts bindt de strijd aan tegen homo- en transfobie in Beerse.  
Op haar voorstel komt er een regenboogzebrapad en maakt de gemeente werk van een  
antidiscrimatiecharter. 

“Er is altijd ruimte voor verbetering”, zegt Hanne. “Veel holebi’s 
vechten nog steeds tegen onbegrip en afwijzing. Daarom stelden 
we een aantal werkpunten voor.”

Elk jaar hangt onze gemeente de regenboogvlag uit, maar dankzij 
Hanne zal de gemeente nu ook zorgen voor een regenboog-
zebrapad. “Dat maakt inwoners bewust van de diversiteit in onze 
gemeente en verhoogt in één klap de verkeersveiligheid”, vertelt 
Hanne tevreden.

Antidiscriminatiecharter voor gemeente en verenigingen

Daarnaast kwam er op voorstel van N-VA Beerse-Vlimmeren een 
antidiscriminatiecharter. Daarmee verbinden de gemeente en onze 
verenigingen zich ertoe om discriminatie tegen te gaan. Het stelt  
onder meer dat iedereen welkom is in Beerse en in de vereniging,  
ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid of politieke overtuiging.

Dankzij gemeenteraadslid Hanne Lenaerts doet onze 
gemeente nu nog meer tegen homo- en transfobie.

 N-VA Beerse-Vlimmeren tapte tijdens de  
kerstmarkten drie dagen voor het goede doel.  
We schonken zo’n 400 euro aan Het Vierkant 
Wieltje uit Beerse.

 Tijdens de Worstenfeesten in 
Vlimmeren zette onze afdeling 
zich in voor een lokaal goed doel. 
We voegden de opbrengst samen 
met wat we inzamelden op onze 
jaarlijkse barbecue en konden zo 
een mooi bedrag van 780 euro 
schenken aan G-Golf Beerse.

Elke gemeenteraad opnieuw 
doen onze raadsleden er alles 
aan om uw belangen te ver-
dedigen. In december duurde 
de gemeenteraad maar liefst 
tot 1 uur ’s nachts. 

 Samen met het gemeentepersoneel 
zetten onze raadsleden het nieuwe 
jaar feestelijk in.

 Drie Koningen zingen is een jaarlijkse traditie 
in Vlimmeren. Raadslid Bart Smans (links) en 
bestuurslid Fred Van Wauwe (rechts) deden graag 
mee voor het goede doel.

N-VA Beerse-Vlimmeren in beeld
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“
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