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“Ik trakteer op twee drankjes 
en een spetterend concert!”
Marc Smans, uw burgemeester

Burgemeester Marc Smans nodigt u op 24 juni van 
harte uit op zijn Zomerdrink. Iedereen ontvangt 
twee gratis consumpties. Bovendien wordt u 
getrakteerd op een optreden van de Black City 
Band en Little Dreamz. Er is ook kinderanimatie. 
Dit evenement is volledig gratis. Samen met de 
burgemeester en al onze mandatarissen kan u 
klinken op een mooie zomer. Hebt u vragen voor 
burgemeester, schepen of raadsleden? Stel ze dan 
zeker op 24 juni.

Met N-VA blijft voorzijde kerkplein open als parking
In het begin van deze bestuursperiode openden we – zoals beloofd in ons programma - de voorzijde van het 
kerkplein voor parkerende auto’s. Een extra parking die broodnodig was voor ons centrum. Fel protest was 
te horen bij oppositie partijen CDE-Vlim.be en Groen. Nu blijkt dat er gretig gebruik gemaakt wordt van de 
parkeermogelijkheid. We blijven dus bij onze beslissing. Ook in de toekomst.

De extra parking is nog altijd nodig. Met de N-VA aan het roer in 
onze gemeente blijft de parking behouden. We moeten voldoende 
parkeergelegenheid behouden in ons dorpscentrum. Voor onze 
lokale handelaars, onze winkelaars en voor onze minder mobiele 
bevolking. De oppositiepartijen CDE-Vlim.be en Groen protes-
teerden jammer genoeg tegen de openstelling. Het is dus koffiedik 
kijken of zij in hun plannen nog ruimte voor de parkeergelegen-
heid voorzien. Wij schenken alleszins klare wijn: met de N-VA 
blijft de parkeerplaats ook in de toekomst beschikbaar.

ZONDAG

24 juni
14 tot 17 uur 

Kerkplein
Beerse

Er is nood aan de parkeerplaats. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. 
Met de N-VA zal de parkeerplaats ook in de toekomst beschikbaar blijven.

Derde Zomerdrink van 
de burgemeester

De N-VA heeft een            voor Beerse-Vlimmeren.
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Armoedebestrijding werpt vruchten af
In het begin van deze bestuursperiode werd een beleidswerker armoede aangesteld. Zij heeft al mooi werk 
geleverd! “We hebben enorm veel mensen kunnen helpen”, aldus OCMW-voorzitter Simonne Woesten-
borghs (N-VA). “Op de gemeenteraad van maart en de OCMW-raad van april stelde zij haar laatste twee 
projecten voor.”

Ervaringsdeskundigen armoede 1 jaar aan het werk
Eén jaar geleden werden in Beerse twee halftijdse ervarings-
deskundigen armoede aangeworven. Zij gaan actief op zoek 
naar jongeren en gezinnen die in armoede leven om hen 
te helpen waar het kan. De ene helpt jongeren in armoede, 
de andere gezinnen in armoede. Het resultaat mag er zijn! 
Tijdens het eerste jaar hielpen zij 30 jongeren en 40 gezinnen, 
waarvan vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen. Daar-
naast werd een armoedetoets toegepast op het systeem van 
buitenschoolse kinderopvang (IBO). Zo kunnen we mensen 
die in armoede dreigen te komen snel verder helpen.“Zo kun-
nen we ook verder inzetten op het voorkomen van kinderar-
moede”, aldus een trotse Simonne Woestenborghs.

Inzetten op job
Ook een nieuw project om kinderarmoede te voorkomen 
werd voorgesteld. Beerse bekwam voor zijn ingediende 
project ‘start-to-activate’ 60 000 euro subsidies van Vlaams 
minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). 
In 2018 en 2019 wordt er binnen dit project ingezet op de 
activering van mensen in armoede. Door mensen naar werk 
toe te leiden, krijgen ze meer financiële armslag en komen ze 
vooruit. Het doel is om tijdens deze bestuursperiode minstens 
vijftien gezinnen naar werk begeleid te hebben. 

Simonne Woestenborghs
OCMW-voorzitter

Sonja Dierckx
OCMW-raadslid

Huisnummer moet opvallen voor veiligheid
N-VA Beerse pleit voor reflecterende en goed zichtbare huisnummers aan de woningen in de gemeente om 
de veiligheid te verhogen. 

Volgens gemeenteraadslid Fons Van Kerkhove (N-VA) kunnen 
niet-zichtbare huisnummers leiden tot gevaarlijke situaties. “De 
hulpdiensten hebben vooral ‘s nachts moeite om het correcte huis-
nummer te vinden. Hierdoor verliezen ze vaak te veel kostbare 
tijd”, zegt Fons Van Kerkhove.

Onze gemeente biedt bij elke nieuwbouw al een reflecterend 
huisnummer aan voor 0,75 euro, maar dat huisnummer wordt 
niet altijd opgehangen. Daarom willen we via de gemeente inwo-
ners nog beter informeren en helpen om de huisnummers aan te 
brengen. Dit voorstel werd positief onthaald op de regioraad van 
de stadsregio Turnhout. De schepencolleges van Beerse, Vosselaar, 
Turnhout en Oud-Turnhout willen dit voorstel verder vorm geven 
binnen de eigen gemeente.

Hanne Lenaerts
• 20 jaar
• Woont in Driesplein
• Studeert rechtspraktijk
• Turnt bij Turnkring Olympia Beerse
•  Politieke interesses:  jongeren, cultuur en media, 

onderwijs, lokale economie

Lili Jansen
• 44 jaar
• Zaakvoerder Jansen Interieur
• Loopt en tennist bij TC De Dageraad 
•  Politieke interesses: gemeente levendig & bruisend 

houden en lokale handelaars & middenstand

Werner Oostvogels
• 43 jaar
• Woont in Seringenstraat
• Zelfstandige vloerder
• Zaalvoetbalt, skiet en maakt graag uitstapjes
•  Politieke interesses:  zelfstandigen en sportieve ver-

enigingen vertegenwoordigen, ruimtelijke ordening 

Roel Daneels
• 43 jaar
• Woont in Krommenhof
• Bankbediende
• Tuin- en filmfanaat en speelt 
 badminton bij BC ‘t Beerke. 
•  Politieke interesses: gemeente-

budget, economie, onderwijs, 
sport, jeugd

Wesley Mostmans
• 23 jaar
• Woont in de Gammerstraat
•  Studeert rechten-politieke 

wetenschappen
•  Actief in de ruitersport en  

jumping
•  Politieke interesses: gemeente-

budget, veiligheid en onderwijs
Gemeenteraadslid Fons Van Kerkhove aan zijn 
eigen reflecterend huisnummer.

Bart Smans kandidaat-provincieraadslid
Ook in de provincie Antwerpen heeft de N-VA de Verandering vormgegeven. Onze huidige fractievoorzitter uit Herselt 
Mireille Colson legt uit: “Er werd deze legislatuur een grondige afslanking doorgevoerd van het provinciale niveau. Vlaan-
deren – en niet langer de provincie – wordt bevoegd voor de domeinen sport , jeugd, cultuur en welzijn. Maar er werd vooral 
gesneden in het aantal politieke mandaten.”

Wie is Mireille Colson? (lijsttrekker) 
  Trotse mama van Charel (°2015)
  Teamleader in de chemiesector in 

Oevel
  Vrije tijd:

-  Muzikante bij Mission M
-  Hobbykok 

  Politieke verantwoordelijkheden:
-  Gemeenteraadslid Herselt
-  Provincieraadslid Antwerpen
-  Fractievoorzitter N-VA in  

provincieraad
-  Bestuurslid N-VA Herselt

Mireille Colson: lijsttrekker voor de Kempen
Mireille Colson zal de komende provincieraadsverkiezin-
gen de lijst in het arrondissement Turnhout trekken.  
”Als grootste fractie in het huidige Antwerpse provin-
ciebestuur kunnen we best trots zijn op het werk dat we 
geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie, de 
aanleg van fietsostrades die nu ook belangrijke boven-
lokale verbindingswegen zijn geworden, de uitbouw van 
onze groendomeinen en de Nota Ruimte die de ruimtelijke 
verrommeling in onze provincie een halt moet toeroepen”, 
licht Mireille toe.

Wie is Bart Smans? (zesde plaats)
  Getrouwd met Mariane, papa van Pieter en Louise
  Parlementair medewerker in het Vlaams 

Parlement
  Vrije tijd:

- Voetbal bij Vlimmeren Sport
- Bestuurder vzw Worstenfeesten

  Politieke verantwoordelijkheden:
-  OCMW-raadslid Beerse
- Lid Vast Bureau OCMW Beerse
-  Raad van Bestuur Sociaal verhuurkantoor 

Noorderkempen

Bart Smans: kandidaat-provincieraadslid uit Beerse
Bart Smans uit onze eigen gemeente zal op de zesde plaats staan 
op de provinciale lijst. “Ik heb tien jaar werkervaring als finan-
cieel analist in de scheepsvaart. Die ervaring heb ik de afgelopen 
jaren gebruikt om mee van Beerse opnieuw een financieel gezonde 
gemeente te maken. Met resultaat! Van een jaarlijks tekort gaan we 
naar een overschot. En we lieten de belastingen dalen. Ook voor 
de provincie is er nog werk aan de winkel. Daar wil ik graag mijn 
schouders onder zetten”, zegt Bart Smans.

Nieuwe gezichten in de kijker

Een job is nog steeds de beste garantie tegen armoede. 



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
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.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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