NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Buitenlandse eigendom = geen sociale woning (p.2)

Focus op Vlimmeren! (p.3)

Beerse-Vlimmeren
JUNI 2021, NR. 2 I V.U.: MARC JANSSEN, BISSCHOPSLAAN 9/7, 2340 BEERSE

beerse@n-va.be

www.n-va.be/beerse

N-VA Beerse

Beste inwoner
2021 is alweer halfweg. De naweeën
van het coronavirus zijn nog voelbaar na
anderhalf jaar vol kommer en kwel. De
meesten onder jullie kregen intussen ook
hun langverwachte eerste prik. Hartelijk
dank voor jullie doorzettingsvermogen
en volharding de laatste 15 maanden.
N-VA Beerse-Vlimmeren is fier op onze
inwoners!
Jammer genoeg kende het politieke
gebeuren in Beerse en Vlimmeren ook
een stilstand. Zo vinden jullie in dit
huis-aan-huisblad een stand van zaken
over het dossier ‘Kerkplein 7’, ofwel het
oude fitnessgebouw. Het is een bijzonder
schimmige deal. Onze N-VA-fractie vraagt
om te stoppen met die mislukking.
De meerderheid handelt iedere keer
opnieuw volgens het ‘ons kent ons’principe. De partij van wie het gemeentebestuur een gebouw wil huren, is hen
maar al te bekend. Resultaat: een
toezegging aan zéér hoge huurprijzen
in onze gemeente. Na bijna twee jaar
mondde dat nog steeds niet uit in een
ondertekend contract, laat staan een
bouwvergunning.
Verder leest u hoe de N-VA fraude in
sociale woningen aan banden wil leggen
en wat we van plan zijn met de vaste
verkeerslichten aan brug 5 en brug 6. In
deze editie focussen we graag op onze
mooie deelgemeente Vlimmeren.
Ons N-VA-team wenst u
veel leesgenot en een
prachtige zomervakantie!
Marc Janssen
Voorzitter

Schrapping dienstverleningscentrum
kost handenvol geld
Het gemeentebestuur besliste om de bouw van het Nieuw Dienstverleningscentrum (NDC) te schrappen. Voor 2025 komt het gebouw er niet. In ons
vorig huis-aan-huisblad meldden we dat de gemeente al zo’n 573.000 euro in
het project stopte, maar dat is nog niet alles.
Om de cultuurdiensten tijdelijk te huisvesten, wil de gemeente het pand van de
vroegere fitness in het centrum van Beerse huren. Men moet die locatie voor
minstens zeven jaar huren aan 4.500 euro per maand en het pand volledig
verbouwen. Er werd ook al ruim 100.000 euro aan kosten gemaakt voor het
aanstellen van een architectenbureau.

Geen definitieve oplossing
N-VA Beerse-Vlimmeren vindt dat weggegooid geld. Er moet dringend werk
gemaakt worden van een definitieve oplossing voor onze gemeente. Het
schrappen van het NDC én het op de lange baan schuiven van een oplossing,
doet de kostenteller alleen maar hoger oplopen. Dat is nu te voelen in de
portemonnee van onze gemeente, en dus ook die van de belastingbetaler.
Onze N-VA-fractie is bereid om mee te zoeken naar die oplossing.
Al kunnen we niet akkoord gaan met de verhuis van onze
cultuurdiensten naar het Kerkplein. Gebruik dat budget voor
andere doeleinden. Beerse-Vlimmeren heeft nood aan een
oplossing voor de toekomst, waarbij de onderhoudskosten
dalen en alle gemeentediensten zich onder hetzelfde dak
bevinden. Gemakkelijk en efficiënt.
Ben Bols
Fractievoorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 4 juni.
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De N-VA pleit voor permanente verkeerslichten brug 5 en 6
De verkeersdoorstroming aan onze meest gebruikte bruggen, brug 5 en brug 6, verloopt niet altijd zoals het hoort. Tijdens de
spitsuren is het vaak aanschuiven geblazen om die ene rijstrook te kunnen oversteken. Toch zorgde een tijdelijke verkeerssituatie
voor nieuwe inzichten.
Het is u de laatste maanden ongetwijfeld opgevallen dat er tijdelijke lichten staan aan brug 5. Dat heeft te maken met de werken
in de Schransdriesstraat. De lichten zorgen voor duidelijkheid:
je ziet op elk moment wanneer je mag oversteken en er bestaat
geen twijfel meer over wie voorrang heeft. Veel inwoners zijn
van mening dat de lichten de verkeersveiligheid gevoelig
verhogen en ze best permanent geïnstalleerd worden.

Meerwaarde, maar…
Ook N-VA Beerse-Vlimmeren vindt de verkeerslichten een
meerwaarde. We pleiten daarom voor dezelfde aanpak voor
brug 6. Op die manier zullen de verkeerssituaties aan de bruggen in de toekomst vlotter en duidelijker worden. Wel waren
we verbaasd dat het gemeentebestuur geen rekening houdt met
personen met een beperking. Zo is het voor iemand die blind is
onmogelijk om brug 5 op een veilige manier over te steken.
Onze gemeente raadt blinde inwoners aan om de brug niet te
gebruiken zolang de lichten staan. De N-VA vindt dat
onaanvaardbaar. We vragen het gemeentebestuur dan ook met

aandrang om de verkeerssituatie aan te passen, zodat al onze
inwoners de brug veilig kunnen gebruiken.

Buitenlandse eigendom = geen sociale woning
Wie over een woning of bouwperceel beschikt, heeft geen sociale huurwoning nodig. Daarom vroeg de N-VA het
gemeentebestuur om in te zetten op onderzoek naar sociale huurders waarvan men vermoedt dat ze een eigendom in het
buitenland bezitten. “We moeten elke vorm van fraude maximaal uitsluiten”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Bart Smans.
Nakijken of iemand een eigendom bezit in het binnenland, is relatief gemakkelijk. Onderzoek naar buitenlands eigendom ligt
moeilijker. “Er staan heel wat mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Het kan niet dat zij moeten wachten, terwijl
anderen frauduleus én eigendom bezitten én toegang hebben tot een sociale woning”, geeft Smans aan. Beerse werkt met twee
sociale huisvestingsmaatschappijen. Beiden stemden in met de nieuwe manier van werken.

Raamcontract en subsidies
Gemeenteraadslid Bart Smans stelde tot twee keer toe de vraag om
dat onderzoek te voeren in onze sociale huurmaatschappijen. In april
bevestigde men dat er werk wordt van gemaakt. Gemeenten kunnen
zich voortaan inschrijven op een raamcontract
van de Vlaamse Overheid. Minister van Wonen
Matthias Diependaele zorgt er bovendien voor dat
er subsidies mogelijk is voor dat soort onderzoek.
“Zo zijn nu juridisch, administratief en financieel
alle drempels weggewerkt. Er is geen enkele reden
meer om die problematiek niet aan te pakken”,
besluit Smans.
Bart Smans
Gemeenteraadslid

beerse-vlimmeren@n-va.be
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Focus op Vlimmeren!
Na meer dan twee jaar oppositiewerk peilden
we bij onze Vlimmerse gemeenteraadsleden
naar een stand van zaken over hun dorp.

HET KUNSTGRASVELD IN VLIMMEREN IS AFGEWERKT.
EEN MOOIE VERWEZENLIJKING?

gemeentegrens duidelijk te worden waar Vlimmeren begint. De
N-VA vroeg begin 2020 om die samenwerking toch op te zetten
om kostenefficiënt te werken.”

Bart: “Absoluut. De N-VA heeft keihard gewerkt om het
gebied uit het zonevreemde te trekken. We voorzagen in 2019
het nodige budget om het kunstgrasveld aan te leggen. Nu, twee
jaar later, zijn we uiteraard blij dat alles zo goed als afgewerkt is.”

“In april 2021 werd een studie-aanvraag goedgekeurd om dat
te bekijken. Hopelijk zorgt de vertraging er niet voor dat we de
deadline in 2023 missen. Voorlopig voorziet de meerderheid
nog altijd geen geld in het meerjarenplan om dat fietspad aan te
leggen. Ik zal pas gerust zijn als dat het geval is.”

“Twee puntjes hebben we aangekaart bij het huidige gemeentebestuur. Enerzijds wilden we een offerte voor het gebruik van
kurkkorrels in plaats van de huidige rubberkorrels. Dat is een
ecologischer en gezonder alternatief. Anderzijds hadden we ook
graag gezien dat oversteek ‘De Pegger’ geïntegreerd zou worden
in het project in functie van de veiligheid van de sporters. Helaas
had de meerderheid geen oren naar beide voorstellen.”

WELKE ANDERE PROJECTEN ZIJN ER IN VLIMMEREN
OP TIL?
Hans: “Tijdens de vorige bestuursperiode kochten we het pleintje
rechtover de kerk. Het was de bedoeling om daar een mooie
rustplaats voor inwoners en voorbijgangers van te maken. De
inrichting ervan lag de voorbije tweeënhalf jaar helaas stil. Nu
blijkt er toch opnieuw schot in de zaak te komen. We hopen dat
die plek snel wordt aangekleed, net zoals wij voorzien hadden.”

HOE ZIT HET MET WEGENWERKEN?
Bart: “De meerderheid plant de komende tijd geen wegenwerken.
Er deed zich nochtans een mooie opportuniteit voor. In 2022
vernieuwt Rijkevorsel de weg van Sint-Jozef naar Vlimmeren.
Dat is een ideaal moment om het Hei-Ende, zowat de oudste weg
in Vlimmeren, aan te pakken. Het gemeentebestuur zag dat niet
zo. Zonde, want een samenwerking bespaart flink wat kosten.
De nieuwe weg zal dus stoppen aan de gemeentegrens van
Vlimmeren.”

ER IS OOK SPRAKE VAN EEN PROJECT VOOR DE OUDERE
INWONERS?
Hans: “Dat klopt. In de Hoogstraat werd een eerste aanvraag
voor een project gedaan. Het gemeentebestuur investeert zelf
niet in een project voor senioren, maar een privébedrijf zou de
serviceflats willen zetten. Bij een eerste intekening maakten wij
onze bedenkingen over parking en veiligheid. De gemeente kan
vooral een rol spelen in het opzetten van een samenwerking met
de parochiezaal.”
“Een geïntegreerde, vernieuwde zaal zou een meerwaarde
betekenen voor ons dorp. Een feestzaal kan bovendien gebruikt
worden voor verschillende activiteiten. Het lijkt ons logisch dat
het gemeentebestuur daarin investeert. Praten met elkaar is dé
essentie om op een efficiënte manier iets moois te maken van
ons dorp. Het gebrek aan samenwerking lijkt jammer genoeg de
rode draad door alle Vlimmerse projecten.”

WAT MET DAT ANDER HEIKEL PUNT IN VLIMMEREN,
HET FIETSPAD RICHTING WECHELDERZANDE?
Bart: “Eerst plande Lille een fietspad van Wechelderzande naar
Vlimmeren in 2023, terwijl Beerse pas in 2024 een studie
voorzag voor ons gedeelte. Ook daar dreigde dus aan onze

N-VA-gemeenteraadsleden Hans Luyckx en Bart Smans en
voormalig burgemeester Marc Smans
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Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

