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Inzetten op een veiligere schoolomgeving
Veiligheid rond schoolomgevingen is een prioriteit voor N-VA Beerse-Vlimmeren. 
Daarom vroeg Inge Blondeel het gemeentebestuur eind oktober om het ‘Charter Werf-
transport’ te ondertekenen. Dat charter zorgt ervoor dat er tijdens de begin- en einduren 
van de scholen geen wer� ransport toegelaten is in de schoolomgevingen. Toch kon de 
meerderheid zich daar niet in vinden.

“Het doel was om samen met de aannemers aan een veiligere en beter 
bereikbare schoolomgeving werken. Dat zorgt niet alleen voor minder 
hinder, maar maakt vooral dat onze kinderen veiliger op school geraken”, 
aldus raadslid Blondeel, zelf mama van twee schoolgaande kinderen. 
De N-VA blijft volharden en legt de problematiek van zwaar verkeer 
rond schooltijd ook voor op de vergaderingen om tot een 
mobiliteitsplan in de Stadsregio Turnhout te komen.

Meer dan half miljoen euro voor 
dienstverleningscentrum dat er nooit komt
Beerse-Vlimmeren beëindigde onlangs de overeenkomst met de groep Van Roey over de 
bouw van het nieuw dienstverleningscentrum. Er wordt een som van maar liefst 573.000 
euro betaald om het contract op te zeggen.

“Jammer dat het daarmee definitief 
einde verhaal is”, zucht fractievoor-
zitter Ben Bols. “We hadden liever 
gehad dat de gemeente nog wat langer 
had samengezeten met Van Roey om 
te kijken hoe het NDC toch nog kon 
doorgaan. Dat had zeker gekund in een 
andere vorm en met een aantal aanpas-
singen, zolang de kernwaarden maar behouden bleven.”

Juridisch brolwerk
De overeenkomst is bovendien een juridisch brolwerk. “De gemeente is niet verplicht om dat 
bedrag te betalen. Toch gaat men zomaar akkoord, onbegrijpelijk. Hoe hard de meerderheid 
ook probeert om dat bedrag in de schoenen van het vorige bestuur, met de 
N-VA, te schuiven, is er geen sprake van een contractuele verplichting.”

“De kleine lettertjes van het contract zijn duidelijk over het hoofd 
gezien, anders had het gemeentebestuur geweten dat het project kon 
stopgezet worden bij het mislopen van een 
vergunning”, besluit Ben Bols.

Beste inwoner

We worden intussen al meer dan 
een jaar geconfronteerd met dat 
verdomde virus. Hopelijk wordt 
ons geduld binnenkort beloond. 
De weersvoorspellingen gaan 
alvast de goede richting uit. 
Gedaan met dat gure winterweer, 
regen en sneeuw, de zon is op 
komst. We willen deze zomer 
maar al te graag een babbeltje 
slaan en samen een drankje 
nuttigen op onze terrassen.

Onze zeven jonge gemeente-
raadsleden en twee dames in het 
bijzonder Comité Sociale Dienst 
zitten in deze coronatijden zeker 
niet stil. Interessant zijn de grove 
missers van de meerderheid. 
De gouverneur van Antwerpen, 
Cathy Berx, gaf ons trouwens 
gelijk over de ganse lijn. Hoeveel 
maal stoot een ezel zich nu ook 
weer aan dezelfde steen?

Verder in dit blad ziet u verschil-
lende tussenkomsten van onze 
mensen op de gemeenteraden 
van de laatste maanden. Ook 
ons N-VA-bestuur, bestaande uit 
een dertigtal mensen, vergadert 
nog steeds maandelijks. Online 
welteverstaan. Samen gaan we 
voor een mooie gemeente en 
een goede ondersteuning van 
iedere inwoner van Beerse en 
Vlimmeren.

Ik wens u allen 
veel leesgenot.

Marc Janssen
Voorzitter

Inge Blondeel
Gemeenteraadslid

“Het doel was om samen met de aannemers aan een veiligere en beter 
bereikbare schoolomgeving werken. Dat zorgt niet alleen voor minder 
hinder, maar maakt vooral dat onze kinderen veiliger op school geraken”, 
aldus raadslid Blondeel, zelf mama van twee schoolgaande kinderen. 
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Gouverneur draait onwettige bouwstop terug dankzij N-VA-oppositie
Het gemeentebestuur wilde recent een zesmaandelijkse bouwstop in te voeren in Beerse-Vlimmeren. Daardoor zouden er 
tijdelijk geen omgevingsvergunningen kunnen gegeven worden voor bepaalde projecten en verbouwingen. De Antwerpse 
gouverneur maakte die beslissing intussen ongedaan. Gemeenteraadsleden Ben Bols en Hanne Lenaerts delen hun visie.

Ondanks de bouwstop, waren er toch 

nog enkele uitzonderingen mogelijk. 

Hoe kan dat? 

Hanne: “Dat klopt. Zeven ‘grote’ 
projecten kregen wel nog groen licht, 
omdat er al gesprekken liepen met de 
gemeente. Ook voor de gouverneur was 
het onduidelijk waarom zij een uitzon-
dering kregen.”

Ben: “De N-VA vond zowel de bouw-
stop als de uitzonderingen erop, onwet-
tig. Daarom hebben we ons ook hevig 
verzet tijdens de gemeenteraad. Een 
gemeente hoort het goede voorbeeld te 
geven.”

Klopt het dat de schepen van Omgeving 

niet op de hoogte was van de 

wetgeving? 

Hanne: “Ja, onbegrijpelijk. We hadden 
liever dat de meerderheid haar huis-
werk volledig opnieuw deed. Al hadden 
we na de stemming nog weinig andere 
keuze dan een klacht indienen tegen de 
gemeente.”

Ben: “We hebben de schepen tijdens de 
gemeenteraad gewezen op de onwet-
tigheden. Toch had niemand daar oren 
naar. Het punt moest perse worden 
goedgekeurd.”

Intussen vernietigde de gouverneur de 

bouwstop. Hoe werd die beslissing 

onthaald? 

Hanne: “Aanvankelijk werden we 
uitgelachen. We kregen het verwijt 
dat we ongelijk hadden en dat onze 
argumenten belachelijk waren. Als je 
dan achteraf toch gelijk krijgt, doet dat 
extra zoveel deugd, moet ik toegeven. 
Het was wel zeer flauw dat de bevoeg-
de schepen zijn personeel inriep als 
excuus. Hij alleen is verantwoordelijk 
voor zo’n beslissing, zeker als de onwet-
tigheden voor een stemming aan hem 
worden uitgelegd.”

Jullie haalden ook aan dat de beslissing 

oneerlijk was. Waarom is dat zo?

Ben: “Grote projectontwikkelaars 
weten dat een bouwstop onwettig is. Ze 
houden zich er dus niet aan en hebben 

ook genoeg juridische en financiële 
middelen om zich te verdedigen. Maar 
gewone mensen die een klein project 
willen neerzetten, zouden afgeremd 
worden door de gemeente. Dat is niet 
eerlijk.”

Het klinkt als een gevecht van David 

tegen Goliath, twee jonge raadsleden 

tegen een gemeentebestuur met veel 

ervaring. 

Hanne: “Zo voelt het ook wel een beet-
je. Het is niet omdat we beiden twinti-
gers zijn, dat we geen weerwerk kunnen 
bieden tegenover de meerderheid. We 
zullen altijd bewaken dat de gemeente 
zich aan de wet houdt.”

Vier specialisten voor Zorg en Welzijn
Met het traject ‘Visie 2340’ werkt N-VA Beerse-Vlimmeren over de politieke partijgrenzen en legislaturen heen aan de toekomst 
van onze gemeente. Daarin zijn vier aparte werkgroepen uitgewerkt.

De tweede werkgroep gaat over de beleidsdomeinen Zorg en Welzijn. De N-VA zorgt voor een aantal sterke figuren uit het zorgveld:

voor zo’n beslissing, zeker als de onwet-
tigheden voor een stemming aan hem 

weten dat een bouwstop onwettig is. Ze 
houden zich er dus niet aan en hebben Ben Bols

Gemeenteraadslid
Hanne Lenaerts
Gemeenteraadslid

Nora Versmissen: Al jaren actief 
binnen het OCMW en werkzaam 
bij het OCMW in Antwerpen.

Sonja Dierckx: Voormalig 
kinesiste en al jaren actief 
binnen het OCMW.

Bart Smans: Voormalig 
OCMW-raadslid.

 Andrea Arcila: Kent 
het reilen en zeilen 
van het OCMW.

Hebt u zelf ideeën over het zorgaanbod onze gemeente? Laat het hen zeker weten, ze nemen uw suggesties graag mee.

beerse@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Bart Smans
Gemeenteraadslid

Stemming begroting uitgesteld
De goedkeuring van het meerjarenplan met de gemeentelijke begroting werd op de laatste gemeenteraad van vorig jaar nood-
gedwongen uitgesteld. Reden: er bleek één miljoen euro te weinig aan uitgaven te zijn ingeschreven.

Naar aanleiding van de gemeenteraad van 
december stelde Bart Smans, de begro-
tingsspecialist van onze N-VA-fractie, 
gewoontegetrouw heel wat vragen. Toen 
er meer in detail werd getreden, bleek er 
een fout in de begroting te zitten. Voor de 
politie werd er voor één miljoen euro aan 
uitgaven te weinig ingeschreven. “Zoiets 
heeft een grote impact op de schulden en 
de leningscapaciteit van de gemeente”, 
aldus Bart Smans. Zo diende er in allerijl 
een nieuwe, aangepaste versie van het 
meerjarenplan te worden opgemaakt en 

werd een nieuwe gemeenteraad bijeen-
geroepen.

Fout ligt niet bij personeel, maar bij 
meerderheidspartijen
“Fouten maken is menselijk”, weet Smans. 
“Het getuigt van veel respect dat de finan-
cieel directeur onze vragen in alle open-
heid heeft beantwoord. De gemeentelijke 
financiële dienst stelde zich zeer trans-
parant op. Wat mij veel meer stoort, is dat 
niemand van de meerderheid zich vragen 

stelde bij die verkeerde cijfers. Je mag toch 
verwachten dat, wanneer je als meerder-
heid een begroting voorlegt 
om goed te keuren, die 
volledig klopt? Zonder 
de vragen van de N-VA 
was er vandaag een foutief 
meerjarenplan goed-
gekeurd, met alle
gevolgen vandien.”

We blijven digitaal vergaderen!
Het coronavirus maakt het al een tijdje onmogelijk om in levende lijve te kunnen 
vergaderen, maar N-VA Beerse-Vlimmeren blijft kiezen voor het digitaal alternatief. 
We blijven iedere maand op post voor u en onze gemeente!

Hebt u vragen voor ons of onze raadsleden? Spreek gerust iemand van ons N-VA-bestuur 
aan of stuur een mailtje naar beerse@n-va.be.

De lijdensweg in Busselen
Op diezelfde gemeenteraad van december 2020 werd er nog gemeld dat 
de werken in de Busselen  bijna rond waren. De werken zijn allesbehalve 
vlot verlopen, tot ergernis van veel bewoners. Gemeenteraadslid Linda 
Bosch volgt het dossier al jaren met de nodige kritische blik op.

De straat werd voorzien van nieuwe riolering en een nieuw wegdek. Er werd 
beloofd de straat op dezelfde manier terug te leggen, maar dat is niet gebeurd. 
Het wegdek heeft plaatsen met een verhoging van verschillende centimeters. 
Daardoor liggen sommige opritten lager dan de straat zelf. 

Kosten en zorgen voor bewoners
De werken zorgen voor extra kosten voor de plaatselijke bewoners. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn? Niet alleen het hoogteverschil is een probleem, 
verschillende opritten werden ook hersteld met een ander soort klinkers. 
Andere inwoners hebben nu opeens een elektriciteitskast voor hun woning 
staan.

De meerderheid pakt maar al te graag uit met de vlotte werken in 
de Schransdriesstraat. Maar de inwoners van de Busselen blijven 
in de kou staan. Om de bewoners te bedanken voor hun begrip, 
kregen alle buurtbewoners onlangs een fles alcoholvrije cava 
cadeau. Een mooi gebaar, maar de N-VA heeft in de toekomst 
toch liever een garantie op vlotte 
wegenwerken zonder compensatie. Linda Bosch

Gemeenteraadslid
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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