
Beste inwoner

Nu onze samenleving in Beerse en 
Vlimmeren stilaan weer op gang komt, kan 
onze plaatselijke N-VA-afdeling opnieuw 
activiteiten organiseren. Zo kunnen we 
met veel plezier melden dat ons jaarlijks 
ontbijt doorgaat op zondag 21 november 
2021. Onze gastspreker is niemand minder 
dan Vlaams minister Zuhal Demir. Ook 
stellen we op diezelfde zondag het kers-
verse bestuur van Jong N-VA Beerse-
Vlimmeren aan jullie voor. Schrijf dus zeker 
tijdig in voor deze heuglijke dag, want er 
zijn slechts 200 plaatsen beschikbaar.

Om de politieke toestand in onze gemeente 
te omschrijven, volstaat één woord: 
stilstand. Het huidige gemeentebestuur 
verplaatste de situatie in verband met het 
zwaar verkeer in Beerse-centrum nog 
maar eens naar de achtergrond. De huur 
van Kerkplein 7 wordt door de strot van 
iedere belastingbetaler geduwd. Geen 
enkele inwoner die nog weet in welke van 
de vijf oude, geldverslindende plekken 
onze gemeentediensten gevestigd zijn. 
Niemand die door het bos de bomen nog 
ziet.

Eind dit jaar volgt een stoelendans onder 
de schepenen: twee nieuwe voor twee 
oude. Alle bevoegdheden worden onder-
ling verdeeld zodat de trein der traagheid 
kan blijven stilstaan. Maar niet getreurd, 
onze N-VA-gemeenteraadsleden blijven 
de gevoelige punten in onze gemeente 
aankaarten met volle overgave en dossier-
kennis. Jullie lezen er 
alles over in dit huis-
aan-huis blad.

Veel leesplezier!

Marc Janssen
Voorzitter

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Knipperlichten zebrapaden: veiliger, of net niet? (p.2) Focus op veiligheid in ons dorp (p.2-3)

N-VA-ONTBIJT
N-VA Beerse-Vlimmeren

Zondag 21 november
van 9 uur tot 11.15 uur

Inschrijven kan via marc.janssen@n-va.be. 
Gelieve het correcte bedrag over te schrijven op 
BE75 0689 4109 6451 met vermelding van het 
aantal personen en de namen voor 14 november.

Vlimmershof
Antwerpseweg 244 
2340 Beerse

Volwassenen: 22 euro, kinderen tot en 
met 12 jaar: 9 euro

Gastspreker: 
Vlaams minister 

Zuhal Demir

Beerse-Vlimmeren
www.n-va.be/beersebeerse@n-va.be N-VA Beerse 

OKTOBER 2021, NR. 3   I   V.U.: MARC JANSSEN, BISSCHOPSLAAN 9/7, 2340 BEERSE



Nieuwe knipperlichtjes aan 
zebrapaden
In oktober 2019 stelde bestuurslid Hans Huibrechts voor om
polyvalente knipperlichtjes te plaatsen aan de oversteekplaatsen
in alle schoolbuurten van onze gemeente. Het doel? Gemachtigde
toezichters, kinderen, (groot-)ouders en leerkrachten meer
zichtbaar maken, vooral tijdens de donkere wintermaanden.

Maar liefst 18 maanden later bevestigde de bevoegde schepen dat
niet enkel de schoolbuurten, maar alle oversteekplaatsen in Beerse en
Vlimmeren voorzien zouden worden van permanente knipper-
lichten. Sommige plaatsen kregen vier lichtjes, wat erg opvalt. Andere 
gevaarlijke plaatsen blijven, ondanks de belofte van de schepen, donker. 
Overdag zijn de verhoogde lichtjes moeilijk zichtbaar en brengen dan 
ook een veiligheidsrisico met zich mee. Goed dat er iets is, maar dit 
lijkt niet de meest veilige oplossing. Er is nog werk aan de winkel!

METZONDER

Voorrang voor kinderen 
uit Beerse in onze scholen
De oppositie en de meerderheid hebben samen een 
visie voor ons gemeentelijk onderwijs uitgewerkt. Wat 
daarin ontbrak, is een oplossing in verband met de 
wachtlijsten in de Gibloschool. Niet iedereen uit Beerse 
kan daar terecht. Raadslid Inge Blondeel drong daarom 
aan op een wijziging.

Kinderen uit Beerse 
krijgen voortaan 
voorrang in de types 
die in onze scholen 
aangeboden worden. 
Het is voor ons een 
evidentie dat je kind 
naar een school kan 
gaan waarvoor jij 
gemeentebelasting 
betaalt. Intussen ging 
het schooljaar op-
nieuw van start. N-VA 
Beerse-Vlimmeren 
wenst onze jongeren 
een mooi jaar toe. Hopelijk blijven 
we gespaard van alle corona-
perikelen en kan iedereen een 
volledig jaar veilig naar school.

Inge Blondeel
Gemeenteraadslid

Nog steeds geen oplossing 
voor zwaar verkeer in ons 
centrum
Met een ontsluitingsweg via de Nieuwe Dreef had onze 
N-VA-fractie een oplossing klaar om het zwaar verkeer uit het 
centrum van Beerse en Den Hout te weren. De werken konden 
starten in 2020, met de heraanleg van een vernieuwde Nieuwe 
Dreef. Toch bleef de partij van de huidige burgemeester steeds 
op de rem staan.

We vertelden eerder al dat de huidige meerderheid ons plan zal 
uitvoeren en niet meer gaat voor een nieuw te bouwen Parallel-
weg, net naast de Nieuwe dreef. In de verkiezingscampagne was 
het voor hen een breekpunt om zo’n parallelweg aan te leggen, 
daarna keerden ze hun kar. Er wordt nu gesproken over 2027 als 
einddatum van de werken. Een enorm verschil met de plannen 
van het vorige bestuur, mét de N-VA, om in 2020 te beginnen 
met de aanleg.

Recyclagebedrijf in beroep
Onze partij kreeg ook te horen dat Metallo Beerse in beroep 

ging bij de Raad van State tegen de aanleg van de nieuwe weg. 
Een vreemde wending. Eind 2019 bekwam de gemeente een 
overeenkomst met 27 partijen, waaronder Metallo Beerse, dat de 
ontsluiting er zo snel mogelijk moest komen. Dat was zowel om 
het centrum van Beerse te ontzien van vrachtverkeer en om het 
verkeer makkelijker naar de bedrijven te krijgen.

We vinden het zonde dat het huidige bestuur niet met de betrokken 
bedrijven op één lijn staat. De N-VA vraagt om de plooien zo 
snel mogelijk terug glad te strijken zodat er verder gewerkt kan 
worden.

beerse-vlimmeren@n-va.be
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Houten hekken aan Schransdriesstraat belemmeren het zicht
In 2018 kaartte onze N-VA-fractie de problematiek aan het kruispunt van de Schransdriesstraat en de Kapelstraat. Daar staat 
sinds enkele jaren een houten schutting die de zichtbaarheid belemmert en voor gevaarlijke situaties zorgt. Je ziet amper of er 
een auto of � etser aankomt.

We legden het probleem voor aan de bevoegde schepenen van 
Openbare Werken en Mobiliteit op de gemeenteraad in 2019. 
Het antwoord luidde als volgt: “Met de heraanleg van het kruis-
punt zal alles veiliger worden.” Mogelijke oplossingen voor het 
belemmerde zicht kregen we niet. Als oppositiepartij hebben we 
enkel de mogelijkheid om vragen te stellen en problemen aan te 
kaarten. Het is aan het gemeentebestuur om actie te ondernemen.

Facebook versus gemeenteraad
Recent lazen we op sociale media een bericht van een burger 
die - terecht - kloeg over de schutting en de onveilige situatie 
schetste. Meteen reageerden de schepenen en de burgemeester 
dat ze de kwestie zo snel mogelijk zouden bekijken. De N-VA 
meldt diezelfde onveilige situatie al drie jaar, maar krijgt amper 
antwoorden. Als iemand het publiekelijk doet op sociale media, 
schiet men meteen in gang. Daar kan iedereen het namelijk 
lezen, want wie bekijkt de gemeenteraad nu?

Politieke geloofwaardigheid
Zoiets is uiteraard dodelijk voor de geloofwaardigheid van 
iedereen binnen de politiek. We moeten onveilige situaties 
aanpakken vooraleer er iets ernstig gebeurt, maar vaak wordt 
er enkel actie ondernomen als er genoeg mensen zich eraan 
storen en het bestuur de kwestie politiek kan recupereren. Dat 
is doodzonde. Als iets niet lukt, 
zeg dat dan. Maak onze inwoners 
wel geen blaasjes wijs als iemands 
vraag uiteindelijk toch gewoon in 
een schuif belandt. Onze burgers 
verdienen beter.

Wegversmallingen in de 
Heibergstraat
Raadslid Inge Blondeel bracht op de gemeenteraad 
van augustus de onveilige situatie in de Heiberg-
straat ter sprake. 

Het bestuur installeerde daar wegversmallingen in 
een poging om de veiligheid te verhogen. Zonder 
voorrangsborden zorgen die voor een situatie die nog 
gevaarlijker blijkt. De N-VA stelt daarom voor om, als 
de wegversmallingen moeten blijven, voorrangsborden 
te plaatsen, zodat voor iedereen duidelijk is wie kan 
doorrijden. Het bestuur gaf aan enkel wegmarkeringen 
te willen aanbrengen. We hebben erop aangedrongen 
om de situatie toch te herbekijken, te evalueren en op 
te volgen. Veiligheid blijft voor ons centraal staan.

Inge Blondeel
Gemeenteraadslid

Ben Bols
Fractievoorzitter

Word (bestuurs)lid van Jong N-VA!
Jongeren hebben binnen onze partij en binnen onze afdeling een belangrijke stem. Want zij zijn de toekomst en zij 
vertegenwoordigen een belangrijke groep in onze maatschappij. Ben je ouder dan 16 maar jonger dan 31, ben je 
geïnteresseerd in politiek en wil je je engageren voor Beerse-Vlimmeren? Dan ben je welkom in onze afdeling. 
Het bestuur heeft nog een plaatsje vrij.

Stuur gewoon een mailtje naar beerse@n-va.be.

www.n-va.be/beerse-vlimmeren 
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20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


