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Mobiele camera’s 
tegen sluikstorten

Onze gemeente onderzoekt of 
mobiele camera’s een oplossing 
kunnen bieden tegen onder  
andere sluikstorten.

Aan de hand van meldingen die 
de voorbije jaren binnenkwamen, 
weten we namelijk welke plekken 
in onze gemeente vaak te maken 
krijgen met sluikstorten.

Daar kan dus een mobiele camera 
perfect een oogje in het zeil 
houden. Zulke camera’s zouden 
van plaats kunnen wisselen zodat 
er nooit zekerheid is waar een 
camera staat.

Zo kunnen we echt komaf maken 
met sluikstorten in onze  
gemeente.

Marc 
Smans, 
burge-
meester

Geniet dit jaar weer van de Zomerbar!

In navolging van heel wat grootsteden kon je vorig jaar ook in Beerse  
genieten van een Zomerbar. Dat gebeurde in het kader van ‘De Vaart  
verjaart’, aan het kanaal bij brug 5. Het werd een enorm succes. En dus 
herhalen we het initiatief ook deze zomer. Met enkele belangrijke  
aanpassingen weliswaar.
Elke dag van de week zat het terras vorig 
jaar goed vol. Er was erg veel ambiance. De 
massale vraag om een tweede editie te  
organiseren, komt dus niet onverwacht. 
Maar dan wilden we wel een evenwicht  
zoeken tussen de wensen van de verenigin-
gen, de horeca en de bezoekers. Na twee 
evaluaties vonden we een mooi compro-
mis. Samen met de verbeterpunten die de 
bezoekers en verenigingen ons eerder al 
meldden, zijn we er daardoor van overtuigd 
dat je ook dit jaar ten volle zal genieten van 
de Zomerbar.

Dit zijn de aanpassingen die we  
doorvoerden voor de editie van 2017:

• Enkel erkende verenigingen uit Beerse 
krijgen een plek. Politieke verenigingen 
zijn niet welkom.

• Op vraag van omwonenden en horeca 
komt er een vast sluitingsuur om 23 
uur. Zo heeft de omgeving zo weinig 
mogelijk last van het lawaai en kunnen 
de feestvierders in het centrum verder 
hun dorst en honger stillen.

• De Zomerbar zal maar half zoveel da-
gen op zijn als in 2016. Vorig jaar waren 
er nog 52 openingsdagen. Dit jaar zijn 
het er 26.

• Op dagen dat de Zomerbar niet open 
is, zullen spandoeken verwijzen naar 
horecalocaties in de gemeente.

• De Zomerbar zal enkel versnaperingen 
aanbieden, geen warm eten.

• Er wordt niet langer gekozen voor 
B-merken maar voor A-merken. 

Na de lessen die we trokken uit de vorige 
editie, schoot dit leuke initiatief vanaf 14 
juni weer uit de startblokken.  
 
Voor de volledige agenda kan je terecht op 
de Facebook-pagina van Zomerbar  
aan de Vaart, in de 
gemeentelijke 
nieuwsbrief  
en op de website.

 Gemeenteraadslid  
  Levi Meskens
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OCMW zet extra in op begeleiding naar arbeid 
Beerse zet zich in om mensen met een leefloon via een begelei-
dingstraject tewerk te stellen. Deze mensen kunnen ervaring 
opdoen door een periode te werken bij bijvoorbeeld het Web, 
in een school of in de bibliotheek. Het doel is om hen te laten 
doorstromen naar de private arbeidsmarkt. Omdat steeds 
meer personen van deze dienst gebruik maken, maakt de 
gemeente daar sinds 8 mei meer budget voor vrij. 

“In 2013 stroomde er één persoon door naar werkbegeleiding”, 
verklaart OCMW-raadslid Bart Smans. “Maar met de jaren nam 
ook de interesse toe, zodat we in 2017 al geld voorzagen om zes 
mensen via dit traject naar werk te begeleiden.”  

46 000 euro extra voor loopbaantraject

Bij de begrotingscontrole bleek dat de overschotten in de OCMW-jaarrekeningen van de voorbije jaren het mogelijk maken om nog 
eens 46 000 euro vrij te maken. Zo kan het aantal begeleidingen van zes naar elf worden opgetrokken, zonder dat de gemeentelijke 
bijdrage naar het OCMW moet stijgen. 

Beerse zet dus meer dan ooit in op werkbegeleiding. “We zien dat de mensen die via artikel 60 aan de slag zijn 
goed werk leveren”, verklaart Smans. “En nog belangrijker is dat ze, door de ervaring die ze zo opdoen, verder 
kunnen doorstromen richting de arbeidsmarkt.”

  Bart Smans, OCMW-raadslid

Beerse neemt verdere acties om armoede te bestrijden
Het gemeentebestuur wil wel verder blijven inzetten op 
armoedebestrijding. Schepen van Sociale Zaken Simonne 
Woestenborghs (N-VA) heeft daarom drie nieuwe voor- 
nemens voor 2017-2018 ondertekend, in het kader van de 
strijd tegen kinderarmoede.

Vorig jaar bleek dat in Beerse de kinderarmoede in dalende lijn was, terwijl 
die in de rest van de provincie Antwerpen en in Vlaanderen steeg. De 
beleidsmedewerker die hiervoor in 2013 werd aangenomen speelde daarbij 
een grote rol. Het gemeentebestuur beseft echter dat de strijd nog lang niet 
gestreden is. Schepen Simonne Woestenborghs blijft dus inzetten op maat-
regelen die de kinderarmoede stevig terugdringen.

Pilootproject armoedetoets
Zo start in 2017 het pilootproject ‘armoedetoets’ op de dienst Financiën. Dit gebeurt in samenwerking met de dienst voor- en naschoolse 
opvang en een pilootschool. Het project wil de betaalbaarheid van de opvang en de school verbeteren om zo het aantal achterstallige 
facturen verminderen.

Kwetsbare gezinnen beter opvolgen
Daarna zal het Lokaal Netwerk Gezinsondersteuning een plan uitwerken om kwetsbare gezinnen samen beter te op te volgen. Dat ge-
beurt onder meer door een zorgketenplan op te stellen, gekoppeld aan maatregelen die problemen snel kunnen opsporen. Daarnaast zijn 
netwerkversterking en het verbeteren van de transparantie in het hulpverleningsaanbod de speerpunten.

Ervaringsdeskundigen verlagen drempels
Ten slotte zal het gemeentebestuur ervaringsdeskundigen inschakelen om bij jongeren en gezinnen drempels naar 
rechten en diensten te verminderen. Zij gaan actief op zoek naar mensen, laten hen op gesprek komen en brengen 
hen in contact met diensten. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is van zijn of haar rechten 
en er ook gebruik van maakt.

  In een school of bibliotheek kunnen mensen met leefloon  
    ervaring opdoen.

  Simonne Woestenborghs, OCMW-voorzitter
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Onze jeugd is wél welkom bij ons!
Op de gemeenteraad van april 2017 deed fractieleider en oud-burgemeester Staf Willemsens een regelrechte 
aanval op onze 24-jarige fractieleider Ben Bols, door hem af te schilderen als een “snotjong dat van niets 
verstand had”.  Aanleiding was diens antwoord op een vraag van Willemsens over het financiële kerkhof van 
de vorige beleidsploeg. Maar al is Ben jong, zijn uiteenzetting was correct, en uiteraard heeft hij verstand 
van zaken. Wij nemen hem, en andere jongeren, dan ook serieus bij de N-VA. 

De jeugd is de toekomst van Beerse-Vlimmeren. De N-VA is dan ook zeer blij dat we verschillende jonge mensen, zowel mannen als 
vrouwen, in onze rangen te hebben. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was een vijfde van onze lijst jonger dan 30 jaar. 
Daarmee hebben we nu gemiddeld de jongste fractie in de gemeenteraad. En daar zijn we trots op. 

Het zijn ook die jongeren die dagelijks het verschil maken voor een beter Beerse, waar het goed is om te wonen, te 
leren, te spelen en te werken. We willen ook de volgende jaren jongeren een stem  geven in onze gemeente.

Zaterdag 26 augustus: Wok @ the golf
De jaarlijkse barbecue van N-VA Beerse-Vlimmeren wordt dit jaar in een 
ander jasje gestopt. In plaats van een barbecue gaan we genieten van een 
wokbuffet. De ‘Wok @ the golf ’ vindt plaats op zaterdag 26 augustus in de 
Krikskensstraat in Beerse (bordjes wijzen de weg). 

We ontvangen u graag vanaf 16 uur. Het eten is voorzien rond 18 uur. 
Bovendien wordt u getrakteerd op een speech van Kamerlid Valerie van 
Peel! Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een golfinitiatie voorzien.

Inschrijven kan u via marc.janssen@n-va.be. Voor 18 euro wordt u ge-
trakteerd op hapjes, soepbuffet, wok/noedels en een nagerecht. 

Tweede Zomerdrink van de burgemeester

Burgemeester Marc Smans nodigt u op 2 juli 
van harte uit op zijn Zomerdrink. Iedereen 
ontvangt twee gratis consumpties. Bovendien 
wordt u getrakteerd op een optreden van de 
Black Forest. 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 raads- 
leden? Stel ze dan zeker op 2 juli!

 Marc Janssen, voorzitter N-VA Beerse-Vlimmeren

ZATERDAG

2 juli

van 14 tot 17 uur 

Kerkplein

Beerse

“Ik trakteer op twee drankjes en een spetterend concert!”
Burgemeester Marc Smans



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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


