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Ben Bols: nieuwe
N-VA-fractieleider
Na drie jaar fractieleiderschap geeft
Peter Helsen de fakkel door aan
Ben Bols. De 23-jarige Bols is informaticus en zetelt sinds 2013 in de
gemeenteraad. Hij werd unaniem
verkozen door de N-VA-fractie. Zijn
voorganger Peter Helsen verdwijnt
zeker niet uit de lokale politiek. Hij
blijft zetelen als gemeenteraadslid.
“Ik ben blij dat onze partij jongeren
de kansen blijft geven die ze verdienen”, zegt Ben Bols. “Niet alleen
ben ik nu het jongste gemeenteraadslid in Beerse, ik ben ook nog
eens de jongste fractievoorzitter.”
De ambities van de nieuwe
fractieleider zijn duidelijk: “Onder
mijn leiding zal onze fractie even
consequent te werk gaan als onder
Peter Helsen. We moeten blijven
gaan voor een buitengewoon
Beerse, waar elke Beersenaar zich
betrokken voelt.”

“Ik wil blijven
gaan voor een
buitengewoon Beerse.”

Financiële inspanningen werpen
vruchten af
Op de gemeenteraad van juni stond de jaarrekening van 2015 op de
agenda. Daaruit bleek dat de structurele maatregelen die het bestuur
neemt hun vruchten afwerpen. Door de vinger op de knip van de
uitgaven te houden, stijgt de schuld tegen 2019 niet met 4 miljoen euro,
maar slechts met 1,7 miljoen. En burgemeester Marc Smans wil nog
meer vorderingen boeken de komende jaren.
“Deze cijfers staan in schril contrast met
onze startsituatie”, verklaart de burgemeester. “In 2012 gaven we nog 250 000
euro meer uit dan dat er binnenkwam.
Dit is nu omgebogen tot een overschot
van iets meer dan 1 miljoen euro in 2019.
Zowel het schuldentotaal van de gemeente als de mate waarin we die schulden
kunnen terugbetalen, zijn daarmee onder
controle.”

Inwoners krijgen heel wat terug

De inwoners krijgen daarvoor bovendien
een heleboel terug, legt Marc Smans uit:
“Zo doen we investeringen ter waarde van
34 miljoen euro. Vlimmeren Sport krijgt
een nieuw terrein, terwijl ook hun kleedkamers gerenoveerd worden. Bovendien
maken we geld vrij voor onderhoud van
de scholen, een uitbreiding van de faci-

liteiten in ’t Beerke en de ontsluiting van
Kanaalzone West, zodat het centrum van
Beerse ontlast wordt. Ook de aanleg van
nieuwe fietspaden is een prioriteit.
We trokken bovendien 12 miljoen euro
uit voor de bouw van een nieuw
Dienstverleningscentrum.”
Al deze investeringen gebeuren binnen
de vooropgestelde budgetten. De volgende
bestuursploegen zullen hierdoor kunnen
profiteren van de terugverdieneffecten,
die uiteindelijk positief zullen zijn voor
alle inwoners.
Marc Smans,
burgemeester
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Nieuwe zebrapaden

Schoolkinderen veiliger naar school in Beerse en Vlimmeren
De gemeente legde in Vlimmeren, ter hoogte van
de kerk in de Kerkstraat, een nieuw zebrapad aan.
Zowel de scholen, ouders als inwoners van
Vlimmeren waren al langer vragende partij
daarvoor. Zo kunnen de kinderen van basisschool
Lentekind en bassischool de Triangel veiliger oversteken aan de kerk. De gemeente maakte ook werk
van een oversteekambtenaar. Die zal de kinderen
‘s morgens en ‘s avonds helpen veilig over te steken.
Ook in de Statiestraat, ter hoogte van de Kerkenhoek, ligt er een
nieuw zebrapad. Beide zebrapaden zijn voorzien van betegeling
die het niet alleen blinden en slechtzienden, maar ook de steeds
groter wordende groep ouderen in de gemeente makkelijker
maakt om veilig over te steken.

Wegversmalling doet auto’s vertragen

Aan de Basisschool Albertstraat wordt de weg binnenkort
versmald. Dat moet de snelheid van de auto’s verminderen.
Daarbovenop komen er – in samenspraak met de politie – extra
controles. Enkele ouders parkeren namelijk op de stoep, het
zebrapad of het fietspad als ze hun kinderen komen afhalen.
Dit zijn extra obstakels die de schoolgaande kinderen moeten
trotseren en het zorgt voor onveilige situaties.

Dank aan de wakkere burgers

Ook onze burgers en inwoners dragen bij tot een zichtbaarheid
en een veilig fietsverkeer voor onze schoolkinderen. Zo werd
al een eerste haag gesnoeid ter hoogte van de Veldstraat en
Leemstraat. Nu maar hopen dat het bijdraagt tot veiliger
fietsverkeer en dat het initiatief navolging krijgt.

Nieuwe digitale schoolborden

Hartveilig Beerse
Zeven nieuwe hartritmetoestellen in de gemeente
Binnenkort kan u in Beerse rekenen op zes extra
vaste AED-toestellen en één draagbaar toestel.
De vaste toestellen worden verspreid over openbare
gebouwen in Beerse. Het draagbare toestel kan
gebruikt worden bij bijvoorbeeld evenementen.

Het gemeentebestuur boekte de afgelopen jaren enorme vooruitgang
op vlak van ICT in de scholen. Met beperkte middelen werd een
toekomstgericht ICT-plan uitgerold. Op die fundamenten bouwen
we nu voort met de aankoop van 13 interactieve en digitale
schoolborden.
Een digitaal schoolbord is een verademing voor de leerlingen.
De leerkracht kan interactief lesgeven en brengt zo de wereld
letterlijk de klas in. Bovendien kunnen afwezige leerlingen thuis de
les opnieuw opvragen. Zowel de basischool Albertstraat, de GIBLO,
Schransdriesstraat als de basisschool De Singel maken gebruik van
de borden.

beerse@n-va.be

Jaarlijks overlijden er in ons land meer dan 15 000
mensen aan de gevolgen van een hartstilstand.
Elke seconde is van levensbelang. Of een slachtoffer
overleeft hangt af van twee factoren: de reactiesnelheid van omstaanders en de correcte reanimatietechniek. Het juiste gebruik van een hartritmetoestel
(AED) kan dus levens redden.
Onze gemeente plaatste eerder al AED-toestellen in
GC ‘t Heilaar, sportcentrum ‘t Beerke en De Pegger.
Bovendien organiseren
we in samenwerking met
het Rode Kruis regelmatig
opleidingen reanimatie
en defibrilleren. Daarom
kreeg Beerse al het label van
‘hartveilige gemeente’.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Veel volk op zomerdrink burgemeester
Op zondag 7 augustus trakteerde burgemeester Marc Smans
elke inwoner op twee gratis drankjes op het kerkplein in
Beerse. Meer dan 800 inwoners gingen op het aanbod in en
gingen uit de bol bij een optreden van de Ruby Sundays, een
coverband uit Beerse. De kinderen konden zich uitleven op
een springkasteel en genoten van een gratis ijsje.
“Met deze zomerdrink wilden we op een plezante manier de zomer
beginnen”, legt Marc Smans uit. “Het was natuurlijk ook een gelegenheid
om de inwoners kennis te laten maken met hun burgemeester, schepenen,
gemeente- en OCMW-raadsleden. Ik kreeg namelijk tal van vragen van
inwoners.”

Autismevriendelijk Beerse
In augustus wijdde het magazine van de Vlaamse Vereniging Autisme een heel artikel aan Beerse omdat
onze gemeente veel aandacht heeft voor mensen met autisme. OCMW-voorzitter Simonne Woestenborghs
legt uit waarom.
“Begin 2013 las ik in een artikel dat 1 op de 150 mensen autisme
heeft”, zegt ze. “Als schepen van Gezondheid vond ik het belangrijk om iets met het thema te doen en ik vond een enthousiaste
partner bij de gezondheidsraad. In mei 2014 organiseerden we
samen met de Vlaamse Vereniging Autisme een inleefavond.

Daarnaast besteedde het gemeentelijk magazine aandacht aan
het thema. Wie vragen heeft over autisme kan bovendien terecht
bij een ‘referentiepersoon autisme’. Beerse organiseerde ook een
thema-avond waar mensen met en zonder autisme elkaar ontmoetten.

Het werd een overrompeling, met 165 deelnemers. Zowel professionals als familie van mensen met autisme boden zich hierop
aan om het thema levend te houden in Beerse. Zo werd de stuuren werkgroep Autisme geboren.”

“Eén tip wil ik iedereen meegeven
die op dezelfde manier wil werken”,
besluit Simonne Woestenborghs.
“Laat de ideeën van de mensen zelf
komen. Zij zijn het best geplaatst
om te zien wat nuttig is. Het
bestuur kan dit dan ondersteunen.”

Gemeente werkt drempels voor autisten weg
Samen met mensen met autisme bekeek de gemeente welke
drempels zij ervaren in het gemeentehuis en Sociaal Huis. Op
basis van dat overleg namen we heel wat storende prikkels weg.
We voorzien ook een plattegrond voor wie dat wil.

Simonne Woestenborghs,
OCMW-voorzitter

OCMW-voorzitter wil kinderarmoede uit de wereld helpen
Uit cijfers van Kind & Gezin blijkt dat kinderarmoede in Beerse in dalende lijn zit.
In 2013 leefde nog 6,8 procent van de Beerse kinderen in armoede, in 2015 nog maar
5,1 procent. Ter vergelijking: in de volledige provincie Antwerpen bedraagt de
kinderarmoede 15,3 procent. In Beerse heb je gemiddeld dus drie maal minder kans
om in armoede op te groeien dan elders in Antwerpen.
De cijfers verbazen OCMW-voorzitter Simonne
Woestenborghs niet: “Dat de kinderarmoede bij
ons lager ligt, is voor een groot deel te danken aan
De Schakel. Zij zetten erg in op een detectie van
mensen in armoede. Ook het aanstellen van een
Viviane Cornelissen als beleidsmedewerker
armoedebestrijding maakte een groot verschil.
Dat is ook de reden waarom wij daar budgettaire
ruimte voor vrijmaakten in 2013.”

Dat de cijfers dalen wil echter niet zeggen dat
Beerse de lauweren mag rusten. “Elk kind in
armoede is er één teveel”, vindt OCMW-voorzitter Simonne Woestenborghs. “Daarom startten
we in september vorig jaar een pilootproject om
oplossingen te zoeken voor kinderen uit kansarme
gezinnen. Via werkgroepen kan men doelgericht
werken aan oplossingen op maat voor elk kind en
acties plannen op lange termijn. Onze beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke
integratie, Viviane Cornelissen, leidt ook dit project.”

www.n-va.be/beerse
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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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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