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Beste inwoner
Bedankt voor uw geduld, verantwoordelijkheidsgevoel en begrip. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar
iedereen die we in deze moeilijke coronatijden verloren. In het bijzonder familieleden en geliefden. Afscheid nemen is
altijd moeilijk, maar in deze omstandigheden nog extra zwaar.
Bedankt ook aan alle hulpverleners, politie, brandweer, ambulancediensten, postbodes, winkelmedewerkers,
vrachtwagenchauffeurs, vuilophalers en nog zoveel andere mensen. Zij stonden, soms met risico voor eigen leven,
dag en nacht voor ons klaar in bijzondere omstandigheden.
Ook wil ik onze N-VA-gemeenteraadsleden bedanken voor hun positieve inzet. Samen met alle andere
partijen hebben we er alles aan gedaan om die verdomde pandemie te overwinnen. Van politiek gewin
was er helemaal geen sprake.
Je leest er alles over in ons tweede huis-aan-huisblad van dit jaar. Hopelijk tot snel op een van onze
gezellige terrasjes in Beerse of Vlimmeren. Draag zorg voor elkaar en hou het gezond!
Marc Janssen
Voorzitter N-VA Beerse-Vlimmeren

N-VA bestrijdt het coronavirus actief mee in onze gemeente
De coronacrisis heeft ook op lokaal vlak een grote impact. De gemeenteraad kwamen aanvankelijk stil te liggen, in april en mei
kon de zitting beperkt en virtueel doorgaan.
De gemeente ging akkoord met de vraag van onze fractievoorzitter Ben Bols om betrokken te worden bij het corona-overleg.
Zo wilden we samen met alle andere politieke partijen de
coronacrisis te lijf gaan. De N-VA droeg elke dag opnieuw actief
zijn steentje bij in Beerse en Vlimmeren met suggesties,
bekommernissen en een kritische blik.
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Aan het begin van de uitbraak werd een financiële cel opgericht. Daarin vaardigt onze N-VA-fractie gemeenteraadslid Bart
Smans af. In die cel werken we samen met de andere partijen aan
een plan om onze lokale zelfstandigen en inwoners te steunen.
Daarvoor werd een bedrag van 700.000 euro (*) vrijgemaakt.
Voor de N-VA is het duidelijk dat, zeker in de huidige omstandigheden, het geld rechtstreeks naar onze inwoners moet gaan.
Zo krijgt iedereen een bon ter waarde van 25 euro om lokaal te

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 22 juni.

besteden. Op die manier worden zowel de lokale handelaars als
de burgers in een klap gesteund.

Tomeloze inzet
De N-VA tekende ook massaal present om de gemeentelijke
mondmaskers te verdelen. Onze leden maakten, samen met
andere vrijwilligers, pakketjes met maskers en informatie.
Die konden dan zo snel mogelijk verdeeld worden door alle
wijkverenigingen en het gemeentepersoneel.
Misschien herkende je ook onze spandoeken in de straten.
Daarmee bedankten we elke dag alle mensen die zich hebben
ingezet om ons land draaiende te houden. Nogmaals bedankt voor
jullie tomeloze inzet. Enkel samen komen we deze crisis door!
(*) Dat is ongeveer hetzelfde bedrag dat we jaarlijks extra betalen
door de belastingverhogingen van het huidige gemeentebestuur!

De N-VA blijft bedrijvig in de gemeenteraad
Onze gemeenteraadsleden waren enorm bedrijvig het afgelopen anderhalf jaar.
De zeven verkozenen dienden verschillende voorstellen in om Beerse en
Vlimmeren nog beter te maken. We slaagden erin om de meerderheid te
overtuigen van enkele verbeteringen, maar dat lukt jammer genoeg
niet altijd. Een kort overzicht:

Goedgekeurd

Linda Bosch wil meer aandacht


Inge Blondeel vroeg om met

voor het proper houden van de
wijk Beekakkers. Hierop werden
heel wat acties ondernomen.

intercommunale IOK te bekijken
om vuilniswagens niet tijdens de
spits door het centrum te sturen.

 
Bart Smans vroeg de


Ben Bols kon het bestuur overtuigen om

gemeente om actief
ratten te vangen en het
probleem op te volgen
tot alles was opgelost.

toe te treden tot het klachtenloket van
Vlaanderen. Zo heeft iedere inwoner een
luisterend oor voor zijn of haar problemen.


Hans Luyckx pleitte voor een goede opvolging


Hanne Lenaerts wil meer aandacht voor

en ondersteuning van jeugdhuis Korridor in
Beerse. De N-VA vindt het belangrijk dat onze
jeugd uitgaansmogelijkheden heeft in eigen
dorp. Hopelijk loopt de heropstart van het
jeugdhuis vlot.

holebi’s en het taboe daarrond
doorprikken. De meerderheid ging in op
haar aanvraag om een regenboogzebrapad
te creëren. Het zebrapad is intussen
aangelegd in de Gasthuisstraat.

Afgekeurd
Lili Jansen stelde voor om de muziekboxen in
 
Beerse en Vlimmeren te herstellen. Een beetje
sfeermuziek en verlichting zou zorgen voor
wat meer dynamiek in onze centra. Tot op
heden zijn de boxen nog niet vervangen.

Bart Smans vroeg om de toegankelijkheid van
 
onze gemeente jaarlijks te herbekijken en te
verbeteren samen met agentschap Inter, maar
daar ging de meerderheid niet op in.

Inge Blondeel wilde als vrijwilliger en
 

jonge moeder mee nadenken over de
kinderopvang in onze gemeente in het
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).
Jammer genoeg werd haar dat door de
meerderheid ontzegd.

Hanne Lenaerts vroeg om een
 

prikkelarm moment op de kermis te
houden. Het is misschien een idee
voor de volgende kermiseditie.

Ben Bols pleitte voor het behoud van de 70-jarige traditie van het gulden boek bij
 

recepties. De N-VA hecht veel belang aan het bewaren van tradities. We begrijpen
dan ook niet waarom het bestuur die traditie afschafte.
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Bedankingen in coronatijd
Bij de N-VA voorzagen we een extraatje voor de mensen die zich extra hebben ingezet in deze coronatijden. We gingen op pad
met een mandje snoep voor alle vrijwilligers en het verzorgend personeel in onze gemeenteraad. Tegelijk bleven onze
bestuursleden aan het werk, voor u!

Gemeenteraadslid Bart
Smans gaf snoep af aan de
ambulancedienst.

Ook de brandweer kon op een traktatie rekenen van
gemeenteraadslid Hanne Lenaerts.

Bestuurslid Hans Huibrechts hield de
bouw- en vrachtwagensector mee draaiende.

Home Heiberg kreeg bezoek van
gemeenteraadslid Lili Jansen.

Fractieleider en gemeenteraadslid Ben Bols ging langs in het
Gielsbos in de de Salamanderstraat.

Gemeenteraadslid Linda Bosch
bleef aan het werk in de AD Delhaize.

Gemeenteraadslid
Hans Luyckx bleef zijn
taak als leerkracht
vervullen.
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Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

