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N-VA weigert blanco cheque voor 
nieuw gemeentehuis te tekenen 
Meerderheid, Groen en Vlaams Belang doen dat wel

De meerderheid van BeersePlus en CDE-VLIM.BE en oppositiepartijen 
Vlaams Belang en Groen willen een nieuw gemeentehuis bouwen op de 
plaats van het oude gemeentehuis. De vier partijen zouden daarbij voor 
minstens zeven jaar een extra pand huren op Kerkplein 7. De N-VA 
weigert mee te werken aan de nieuwe plannen zolang er geen zicht is op 
de kosten voor de burger.

Het prijskaartje van het nieuwe gemeentehuis zal sowieso hoger liggen 
dan de 13,9 miljoen euro van het Nieuw Dienstverleningscentrum aan het 
Tempelhof. De N-VA gaat niet zomaar mee in dat verhaal. We willen zeker 
zijn dat zo’n plan te betalen is. Bovenop de enorme meerkost, ligt het oude 
gemeentehuis in overstromingsgebied. Dat wil zeggen dat het niet eens 
zeker is of je daar wel mag bouwen.

Vaart verhuist, de rest niet
Het gemeentebestuur wil in 
tussentijd een extra locatie huren 
in het centrum van Beerse, voor 
ruim 4.500 euro per maand. 
Maar enkel Vaart (jeugddiensten, 
bibliotheek en cultuurdienst) 
zouden naar het Kerkplein kunnen 
verhuizen. Alle andere gemeente-
diensten krijgen, tot de bouw van 
een nieuw gemeentehuis, geen 
nieuwe locatie. De bibliotheek en 
’t Heilaar kunnen momenteel nog 
gebruikt worden in afwachting 
van het Nieuw Dienstverlenings-
centrum.

Voor de N-VA is de situatie 
glashelder: we kunnen dat geld 
beter gebruiken om tot een 
definitieve oplossing te komen.

Geniet van het voorjaar!

Beste inwoner

Opnieuw paniekvoetbal bij de 
meerderheid in Beerse. Ze willen 
kost wat kost doorgaan met het 
geldverslindende project op het 
Kerkplein 7, namelijk het afsluiten 
van een huurovereenkomst voor 
duizenden euro’s per maand. En dat 
gedurende meer dan zeven jaar. Er 
is wel één probleem: het gebouw zit 
vol met bouwovertredingen en de 
aanvraag is al driemaal afgekeurd. 
U leest er hiernaast meer over.

Onze gemeenteraadsleden kaartten 
ook het vandalisme op Den Hout 
aan op de laatste gemeenteraad. 
Extra politiecontroles zijn daar 
broodnodig. Verder staat de trein 
der traagheid nog steeds stil in 
onze gemeente. Bij de zogenaamde 
participatietrajecten is de oppositie 
enkel welkom om te luisteren naar 
de plannen van de meerderheid. 
Een erg bizarre vorm van participatie, 
nietwaar?

Verder wens ik jullie allemaal een 
prettige en warme lente toe, zonder 
al te veel mondmaskers en CST-
scans. Veel leesplezier met ons 
eerste huis-aan-huisblad van 2022!

Marc Janssen
Voorzitter

Dit is Kerkplein 7, waar de meerderheid 
een pand wil huren.

Beerse-Vlimmeren
www.n-va.be/beersebeerse@n-va.be N-VA Beerse 
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Schuld in Beerse stijgt verder, ondanks 
belastingverhoging van het bestuur
Op de gemeenteraad van december klaagde N-VA-raadslid Bart Smans de slechte 
staat van de gemeente� nanciën aan. Ondanks de stijging van de schulden in onze 
gemeente, keurde de meerderheid de aanpassing van het meerjarenplan goed. 

Ook twee jaar geleden gaf Smans al aan 
ongerust te zijn over de financiële situatie 
in onze gemeente. Toch werd het meerja-
renplan ook toen zonder problemen goed-
gekeurd, ondanks een belastingverhoging 
voor de Beersenaren van 750.000 euro per 
jaar. De totale schuld zou stijgen van 14,4 
miljoen in 2018 tot 24 miljoen in 2025. 

Het zal wel allemaal zo erg niet zijn …
Er werd gesteld dat het allemaal niet zo 
erg zou zijn en dat we elk jaar de over-
schotten zouden gebruiken om schuld af 
te bouwen. Op het einde van de legisla-
tuur zou de schuld waarschijnlijk ‘slechts’ 
20 miljoen euro bedragen. Nu, twee jaar 
en een aanpassing van het meerjarenplan 
later, begint duidelijk te worden dat de 
situatie er helemaal niet op verbetert. In-
tegendeel, in plaats van 24 miljoen prijkt 
er nu al een schuld van 25 miljoen euro 
in 2025.

Sparen is dit bestuur onbekend
Er wordt weleens geklaagd dat lokale 
besturen het moeilijk hebben met alle 
minderontvangsten … Niet in Beerse. 
Intussen zit er al voor 5 miljoen ex-
tra ontvangsten in deze begroting ten 
opzichte van twee jaar geleden. Je zou 
verwachten dat onze gemeenteschulden 
dus stilaan afgebouwd zouden worden. 
Niet met dit bestuur … In plaats van een 
beetje te sparen voor wat nog komen gaat, 
heeft het gemeentebestuur ondertussen al 

11,5 miljoen meer uitgaven gepland dan 
twee jaar geleden werd voorzien.

Hoe betaalt een gemeente zijn schuld 
terug?
Daarvoor heeft Vlaanderen een veiligheid 
ingebouwd. Er wordt gekeken naar de 
autofinancieringsmarge. Kort uitgelegd: 
Je kijkt naar wat je jaarlijks ontvangt en 
naar wat je uitgeeft, en daar trek je je 
aflossingen voor de schuld af. Wel, die 
autofinancieringsmarge zakt in 2022 
naar -292.000 euro. Een negatief resultaat 
dus. Bij elke goede huisvader moeten de 
alarmbellen afgaan in zo’n geval. Want 
dat wil zeggen dat je je lopende leningen 
niet meer kan betalen met je maandelijk-
se inkomsten. Op het einde van de legis-
latuur moet de autofinancieringsmarge 
positief zijn. We balanceren met andere 
woorden op een zeer slappe koord …

Werk aan de winkel
Het is tijd om de daad bij het woord 
te voegen en om werk te maken van 
schuldafbouw in plaats van schuldop-
bouw. “De meerderheid moet dringend 
stoppen met geld door ramen en deuren 
naar buiten te gooien”, vindt Bart Smans. 
“De Beersenaar droeg al flink bij door 
jaarlijks 750.000 euro extra te betalen na 
de belastingverhoging. Hoog tijd dat het 
gemeentebestuur in de spiegel kijkt en 
actie onderneemt om erger te 
voorkomen!”

Nog geen speeltoestel, wel een plan van bijna 50.000 euro
Voor de herinrichting van de openbare ruimte liet Vaart, de vrijetijdsdienst 
van de gemeente, een speelweefselplan opstellen door een extern bureau. 
Prijskaartje: 48.000 euro.

Een speelweefselplan dient om de verschillende speelpleintjes in kaart te brengen 
en de inrichting ervan af te stemmen op de noden en gebruikers van het plein. 
“Jammer dat er zoveel geld uitgegeven moet worden aan een plan”, zucht raadslid 
Hans Luyckx. “Via verschillende bevragingen heeft de vrijetijdsdienst intussen 
zelf al heel wat noden in kaart gebracht. Burgers, kinderen en gemeentelijke 
adviesraden vragen al lang om te investeren in nieuwe speeltoestellen. Met 48.000 
euro had het gemeentebestuur heel wat kinderen en jongeren blij kunnen maken.”

Gemeenteraadslid 
Hans Luyckx

Een aantal fi nanciële vaststellingen 
in onze gemeente:

•  Er werd voor nog eens 6 miljoen 
euro aan extra investeringen inge-
schreven in de meerjarenplanning.

•  Er zijn nog heel wat schulden, zoals 
de Nieuwe Dreef en het Nieuw 
Dienstencentrum, niet opgenomen.

•  Er wordt (opnieuw) 2 miljoen euro 
voor de Nieuwe Dreef naar de vol-
gende legislatuur verschoven. Een 
oplossing voor het zwaar verkeer 
in ons centrum moeten we dus niet 
snel verwachten.

•  Het gaat niet de goede kant uit met 
ons exploitatiesaldo. Doordat er 0 
euro wordt gespaard, heeft dat een 
impact op de terugbetaling van de 
gemeentelijke leningen.

•  Infl atie loert om de hoek. Voor 
de periode 2023-2025 gaat men 
ervan uit dat de prijsstijgingen gaan 
liggen. Een groot risico, gezien ons 
hoog uitgavenpatroon.

Bart Smans
Gemeenteraadslid

hoog uitgavenpatroon.
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N-VA vraagt aanpak vandalisme in Den Hout
De laatste maanden werden er vernielingen aangebracht in 
Den Hout. Zo werd een automaat van Walbers vernietigd, een 
AED-toestel (hartde� brillator) aangepakt en de kerstboom van 
de gemeente kapotgemaakt. We merken dat er steeds meer van-
dalisme voorkomt, en dan speci� ek in de kern van Den Hout.

Daarom vroegen we de gemeente om extra politieaandacht. De 
laatste weken was de politie extra waakzaam aan Den Hout met 
gerichte acties tegen straatcriminaliteit, vandalisme en overlast. 
Toch merken we dat dat jammer genoeg niet volstaat. De gemeen-
te én de politie moeten werk maken van een lik-op-stukbeleid.

Bestuurslid Andrea Arcila en gemeenteraadslid 
Linda Bosch, beiden afkomstig van Den Hout, vragen 

om extra waakzaam te zijn in de buurt. 

  De meerderheid 30 procent minder auto’s in onze centra wil? N-VA Beerse-Vlimmeren vraagt zich af hoe dat concreet uitgewerkt 
zal worden.

  Er ondertussen in onze gemeente meer dan tien bushaltes worden geschrapt?

  Ons bestuur hoog oploopt met participatie, maar op de gemeenteraad van januari toegaf dat de inzet van de 
werkgroep overboord was gegooid bij de aanleg van het park?

  Er in maart 2018 maar liefst 20 ton snoeiafval aan huis werd opgehaald? Hoeveel auto’s moeten er daarvoor 
naar het containerpark rijden?

Wist je dat …

Beersenaren moeten snoeiafval voortaan zelf naar 
containerpark brengen
Op de gemeenteraad van januari kaartte Ben Bols aan dat snoeiafval niet meer wordt opgehaald in onze gemeente. De uitleg 
van de meerderheid: “Het is niet echt milieuvriendelijk.” Voor de N-VA is het duidelijk dat dat een drogreden is. Het gaat hier 
gewoon over een pure servicebesparing aan de burger.

Op de gemeenteraad zelf had de bevoegde 
schepen niet onmiddellijk een antwoord 
klaar op onze vraag, maar intussen rea-
geerde ze schriftelijk: “Inwoners kunnen 
nu 6 dagen per week hun snoeihout 
rechtstreeks wegbrengen naar het recycla-
gepark. Daarnaast ligt het snoeihout nu 
geen dagen meer te wachten op de ber-
men/voetpaden tot het wordt ingezameld. 
Het is niet echt milieuvriendelijk om de 
hele dag vrachtwagens door het dorp te 
laten rijden op zoek naar snoeihout. En 
mensen die snoeihout naar het recyclage-
park brengen, brengen dikwijls ook nog 
andere afvalsoorten mee.”

Vrees voor sluikstort
“Dit antwoord tart alle verbeelding”, 
vertelt Bols verontwaardigd. “Iedereen 
apart naar het containerpark laten rijden 
is minder vervuilend dan een vracht-
wagen die op een vaste dag al het afval 
ophaalt? De burger die zijn of haar tuin 
onderhoudt, wordt bestraft met deze 
maatregel. Ouderen die niet of moeilijk in 
het containerpark geraken, blijven achter 
met hun snoeiafval. Bovendien verhoogt 
het bestuur de kans op sluikstorten.

Een besparing op service
Ook Bart Smans, die de financiën voor 

de N-VA opvolgt, reageert verbolgen: 
“De verhoging van de belastingen van dit 
bestuur zorgde ervoor dat de Beersenaar 
jaarlijks extra in hun portemonnee moet 
schieten. De schepen stelde dat er in ruil 
meer dienstverlening wordt geboden 
aan de burger. “In de praktijk worden 
diensten echter teruggeschroefd”, merkt 
Smans op. “Hoog tijd dus om te bekijken 
hoe de belastingen 
opnieuw kunnen 
dalen.”

Ben Bols
Fractievoorzitter

www.n-va.be/beerse-vlimmeren 
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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