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Een terugblik op vijf jaar De Verandering Werkt

Marc Smans opnieuw kandidaat-burgemeester
“De Verandering Werkt! Met uw
steun wil ik het goede werk de
komende jaren graag verderzetten.”
Marc Smans, kandidaat-burgemeester

De voorbije vijf bestuursjaren zijn voorbij gevlogen. Op 14 oktober trekt u opnieuw naar de stembus om een
nieuwe gemeenteraad te kiezen. Marc Smans zal de N-VA-lijst trekken en is dus opnieuw kandidaat-burgemeester. Samen met een sterk verjongd en vergroot team gaat de N-VA ervoor. Marc neemt u mee voor een
terugblik op het afgelegde traject van de voorbije jaren.
Verkeersveiligheid en rust in het dorp

Na 20 jaar stilstand hakte de N-VA eindelijk de knoop door
voor de omleiding van het zwaar verkeer dat nu dagelijks door
Beerse-centrum, Den Hout en Vlimmeren rijdt. We beslisten om
het verkeer langs een volledig vernieuwde en veiligere Nieuwe
Dreef te sturen en zo langs een nieuwe brug over het kanaal.
Eindelijk kunnen we vooruitgang boeken in dit dossier dat vele
inwoners nauw aan het hart ligt.

Veiligheid

We plaatsten heel wat camera’s met nummerplaatherkenning in
onze gemeente en politiezone. Zo kan onze politie criminelen
sneller opsporen. Een camera op de Lilsedijk (om ook de fietsenstalling in het oog te houden), op het kerkplein (om de omgeving
in het oog te houden) en in de Sint Corneliusstraat staan nog
op de planning. De buurtinformatienetwerken (BIN) werden
de voorbije jaren sterk uitgebreid met de hulp van geëngageerde
inwoners. Drugs en overlast horen niet in onze gemeente. Samen
met de politie treden we strenger dan ooit op.

Vlaams

Onze tradities zijn belangrijk in Beerse. We vinden het belangrijk

dat Sinterklaas vergezeld wordt van zijn zwarte pieten. Sinds
2013 meert de sint samen met zijn zwarte pieten terug aan in
Beerse. Ook is er een nieuwe kerstmarkt in Beerse op het kerkplein.
We vergeten ook ‘Nieuwjaarke Zoete’ niet! In Beerse werden de
tenten van onze verenigingen sinds dit jaar naast de kerststal
gezet. Dat zorgde voor meer verkeersveiligheid en gezelliger
samenzijn. In zowel Vlimmeren als Beerse voorzagen we
agenten om kinderen (en hun ouders) veilig over te laten steken.

Verantwoord welvarend

We brachten het budget opnieuw op orde. Niet meer dan
normaal dat u, als inwoner, daar ook iets van terugkrijgt. Meer
hierover leest u op bladzijde 3. Daarnaast verlaagden we de
aanvullende personenbelasting van 6,5 naar 6 procent.
Onze zelfstandigen gingen er ook op vooruit. De belasting op
bedrijfsruimte en de terrasbelasting werden afgeschaft. We voorzagen extra parkeerruimte in het centrum door het openstellen
van het Kerkplein. Ook werkten we een subsidie uit waarmee we
starters in onze gemeente ondersteunen.
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Belastingen dalen dankzij gezond budget

Doorbraak na 20 jaar

Zwaar verkeer verdwijnt
uit dorpskernen Beerse
en Den Hout

Omleidingsweg en nieuwe hoge brug

Via een omleidingsweg en een nieuwe hoge brug over het
kanaal moeten vrachtwagens uit de dorpskernen van Beerse
en Den Hout worden gehaald. Die plannen zijn echter nog
steeds niet uitgevoerd. Onder impuls van de N-VA komt er nu
schot in de zaak.

Schup in de grond in 2020

17 overheidsdiensten en bedrijven tekenen een engagement
om snel werk te maken van de omleidingsweg. Daardoor
staan nu eindelijk alle neuzen in dezelfde richting. Iedereen
wil zo snel mogelijk een schup in de grond, zodat er in 2020
begonnen kan worden met de omleidingsweg.

Besparen op de uitgaven

Het budget terug op orde krijgen was een grote uitdaging
voor dit bestuur. We startten met een jaarlijks tekort. In 2012
werd er 305 000 euro meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. We wilden dat omkeren door eerst en vooral in de
uitgaven te snoeien. Doordat we bleven inzetten op het verminderen van de uitgaven, kunnen we nu een mooi resultaat
voorleggen. In 2020 zal de gemeente 1,33 miljoen euro meer
ontvangen dan dat ze uitgeeft.

© Stad Turnhout

De langverwachte omleidingsweg om het zwaar
verkeer uit onze dorpskernen te krijgen komt een
stap dichterbij. Na 20 jaar stilstand gingen 17 overheidsdiensten en bedrijven het engagement aan om
knopen door te hakken. De aanleg zou zo in 2020
eindelijk kunnen starten.

Op alle vlakken kunnen we zien dat het terug goed gaat met ons budget. Dat is goed nieuws voor u. Omdat het budget op orde is, verlagen we de belastingen meteen. De aanvullende personenbelasting daalt
van 6,5 naar 6 procent. Voor de eerste keer sinds lang verlaagt Beerse de belastingen, dankzij De N-VA.

De Verandering Werkt

Begin deze bestuursperiode hakte het gemeentebestuur de jarenlange discussie over het tracé van de omleidingsweg door.
De Nieuwe Dreef zal opnieuw worden aangelegd met gescheiden fietspaden, een trajectcontrole en stil asfalt.
Op deze manier kunnen we eindelijk het zware
verkeer uit onze dorpskernen krijgen. Vrachtwagens rijden nu nog langs scholen op wegen
die daar niet voor uitgerust zijn. Binnenkort
dus niet meer.
Ben Bols
Fractievoorzitter

Vrouwenvisieavond over kinderopvang groot succes
De eerste Vrouwenvisie over kinderopvang was een enorm succes. We namen samen met vrouwen uit onze
gemeente het hele gemeentelijke beleid over kinderopvang onder de loep. Wat gaat goed? Wat is er veranderd
deze bestuursperiode? Wat kan nog beter?
Wat kan beter?

We merkten dat er een tekort is aan baby- en peuteropvang in onze
gemeente. Daar moeten we werk van maken. Privé-initiatieven moeten we sterk aanmoedigen, zowel voor onthaalouders als voor crèches.
Voor de iets oudere kinderen merkten we dat er meer nood is aan nog
meer flexibele opvang. Zo is de vraag om ook tijdens het bouwverlof
vakantieopvang te voorzien een terechte vraag. Ook dit gaan we zeker
bekijken. Natuurlijk zijn er nog punten die voor verbetering vatbaar
zijn. Zo werd het inschrijven voor de sport- en vakantieweken als
enorm stresserend ervaren door enkele ouders. De betrokken diensten
zijn daar inmiddels van op de hoogte.

Overzicht van realisaties

Als eerste gaven we een korte uitleg over de realisaties deze bestuursperiode. Het aanbod bij sport-en spelweken is sterk uitgebreid in de vakantie. Opvangplaatsen werden ook fors uitgebreid.
De goede samenwerking met de Berebende maakt het werkende
ouders makkelijker om hun kind voor en na het werk te komen
ophalen. Vroeger gebeurde dat niet of nauwelijks.

beerse@n-va.be

Woordje van dank

Hartelijk dank aan alle vrouwen die mee
luisterden en ideeën gaven tijdens de
Vrouwenvisieavond. Zo bouwen we elke
dag verder aan een veilig en welvarend
Beerse-Vlimmeren.
Inge Blondeel
Bestuurslid

Blijven investeringen

Ondanks de belastingverlaging kunnen we blijven investeren. Deze bestuursperiode maakten we 33,5 miljoen euro vrij
voor investeringen in onze wegen, scholen, sportmogelijkheden, cultuur, kinderopvang, dienstverlening… Ook de investeringen voor het Nieuw Dienstverleningscentrum (NDC)
zitten in het budget van deze bestuursperiode. Zo investeren
we terug in politie, kinderopvang, cultuur en een mooi park.
Door nu slim en duurzaam te investeren, besparen we in de
toekomst op onder meer de energiefactuur en onderhoud.
Een win-win dus.

Belastingen verlaagd

De aanvullende personenbelasting werd deze legislatuur in
drie fases aangepakt:
 Belastingverlaging voor de inwoner in 2015: 195 000
euro minder inkomsten voor de gemeente.
 De effecten van de taxshift die niet werden doorgere-

kend aan de inwoner: 375 000 euro minder inkomsten
voor de gemeente.
 Belastingverlaging 2017: 162 000 euro minder inkomsten
voor de gemeente.
Als we de verhoging van de opcentiemen in mindering
brengen, blijft er voor de Beersenaars een totale lastenverlaging van ruim 172 000 euro over. Met de N-VA in de federale
regering daalde de personenbelasting dankzij de taxshift.
Ook de gemeentelijke belastingen daalden de afgelopen jaren
met de N-VA mee aan het roer.
Bart Smans
Financiënexpert

Nieuwe kinderopvang komt eraan
Het nieuwe dienstverleningscentrum
(NDC Beerse) is meer dan een gemeentehuis alleen. We voorzien er ook plaats
voor kinderopvang.
In een gerenoveerd Tempelhof komt de spiksplinternieuwe buitenschoolse kinderopvang IBO, op
wandelafstand van onze centrumscholen. Onze
kinderen amuseren zich in de beschermde binnenen buitenspeelruimtes (met zicht op het park). Ook
Kind & Gezin, het Huis van het Kind en tal van
andere organisaties voor ouders en kinderen zullen
een plaats krijgen bij de kinderopvang. Zo plaatsen
we alles voor onze kinderen dicht bij elkaar. Dat alles in een gezonde, veilige en moderne omgeving.
Hans Cornelis
Schepen van Jeugd en Kinderopvang
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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