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V.U. Marc Smans
Den Abt 71
2340 Beerse

Marc Smans
nieuwe voorzitter
Schepen Marc Smans
uit Vlimmeren wordt
vanaf januari de
nieuwe voorzitter
van onze afdeling.
Op dit moment is
Marc nog ondervoorzitter. Huidig
voorzitter Peter
Helsen zet tijdelijk een stapje opzij
maar blijft actief als bestuurslid en
gemeenteraadslid.
Marc Smans is 54 jaar, gehuwd met
Leen en vader van 3 kinderen.
Contactgegevens van Marc kan je
verder in dit blad terugvinden.

Orgaandonatie
In het begin van dit jaar kondigden
we u ons initiatief aan om in Beerse
op grote schaal orgaandonatie te
promoten. We zijn verheugd dat
de gezondheidsraad zich achter dit
voorstel schaarde. Daar werkt men
ondertussen aan een grote gemeentelijke campagne die voor
maart 2012 voorzien is. Meer informatie volgt binnenkort via de gemeentelijke informatiekanalen.
N-VA BEERSE-VLIMMEREN
WENST IEDEREEN EEN
SCHITTEREND 2012!

OPEN VERGADERING - iedereen welkom
woensdag 14 december
20 uur
Raadzaal Tempelhof

Hoofdthema:
GEZONDHEID
In ons juninummer vroegen wij u naar uw
prioriteiten voor het bestuur van onze gemeente. Wij hebben de resultaten van die
enquête inmiddels aandachtig bestudeerd.
N-VA Beerse-Vlimmeren is vast van plan om die prioriteiten als leidraad te nemen
wanneer u ons in oktober 2012 bij het bestuur van de gemeente zal betrekken.
Een van die topprioriteiten was Gezondheidszorg en Welzijn. Daarover willen wij
het hebben op onze eerste open vergadering van 14 december 2011.
Een oud spreekwoord luidt: beter voorkomen dan genezen. Op vlak van gezondheid
geldt dat zeker. Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel iemand kan doen om gezond
te blijven. En je staat al helemaal versteld als je verneemt wat op gemeentelijk niveau
allemaal mogelijk is om de gezondheid te bevorderen. Daar is zodanig veel mee te
doen dat de N-VA de ambitie koestert om van Beerse-Vlimmeren een echte
‘gezondheidsgemeente’ te maken.
Hoe zullen we dat doen? Hoe moeten we dit aanpakken? Daarover willen we met u praten.
In een korte uiteenzetting werpen we een blik op het huidige gezondheidsbeleid. Nadien wisselen we bij een
drankje graag van gedachten over gezondheid, maar ook
over andere onderwerpen.

Gezondheid belangt
ons allemaal aan,
ongeacht politieke
kleur.

Tevens nodigen we u uit om kennis te maken met professor Olga Quadens. Zij is dé
wereldautoriteit op het gebied van slapen en dromen. Zij heeft die fenomenen bestudeerd bij zowel koppensnellers in Borneo als Amerikaanse astronauten. N-VA BeerseVlimmeren is verheugd om deze dame in ons midden te kunnen verwelkomen.
U bent van harte welkom op 14 december 2011.
Het bestuur van N-VA Beerse-Vlimmeren

Jeff Keustermans: onze vertegenwoordiger
in het arrondissementeel bestuur
Jeff Keustermans is advocaat in Brussel en lid van de balie van
New York. Hij woont sinds zijn geboorte (1961) in Beerse. In
1984 studeerde hij wel een jaar aan de Universiteit van Los Angeles en hij werkte ook een jaar in een advocatenkantoor in New
York City. Na nog eens twee jaar Brussel, onder meer op het
kabinet van de minister van Financiën, keerde hij terug naar
Beerse. Tot 2007 was hij advocaat in Turnhout. De man die in
zijn vrije tijd reisverhalen schrijft, is sinds kort politiek actief.
Reden genoeg om hem een bezoekje te brengen.
Waarom waag je je in de politiek?
In juni nam ik bij Peeters & Pichal op Radio 1 deel
aan een gesprek over de zin en vooral onzin van
Astro TV. Ik vond het boeiend om het recht vanuit
een maatschappelijke en sociale hoek te bekijken, niet
alleen als jurist. Hiermee stak een oude microbe weer
de kop op. Ik vond het hoog tijd om meer bezig te
zijn met maatschappelijke zaken.
Waarom de keuze voor de N-VA?
Het programma van de N-VA sluit het beste bij mijn
visie aan. De partij gaat voor een nieuwe en frisse benadering. Zonder zuilen, onverantwoorde cadeaus
en doofpotten. Het kan ook niet dat het overgrote
deel van de Vlaamse ontwikkelingshulp gaat naar
een regio die midden in de rijkere Westerse wereld
ligt. Solidariteit mits verantwoordelijkheid vind ik
een gezond uitgangspunt. Ik ben ervan overtuigd dat
de N-VA niet alleen voor Vlaanderen de beste optie
is, maar ook voor Brussel en Wallonië.
Hoe kan de N-VA het verschil maken in Beerse?
Het feit dat men in Brussel een eenheidsworst pro-
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beert te draaien voor twee totaal verschillende regio’s
heeft negatieve gevolgen voor het welzijn in heel het
land. De N-VA staat voor een beleid op maat van onze
regio. Het beleid in de gemeenten moet consistent
kunnen zijn met het beleid voor Vlaanderen. Werken
volgens één plan is efficiënt. De crisis zal het belang
daarvan nog meer doen voelen, ook hier in Beerse.
Maar de belangrijkste toegevoegde waarde van de
N-VA op plaatselijk vlak ligt in de no-nonsenseaanpak: men kan erkennen dat anderen het goed
gedaan hebben, maar moet tegelijkertijd alles in
vraag durven stellen. Die moderne aanpak - broodnodig om de komende moeilijke jaren zo mooi mogelijk te maken - is erg aanwezig in de ploeg van
N-VA Beerse. Daarom wil ik daar graag mijn schouders onder zetten.

Wie een beetje nadenkt…
Seneca zei ooit, in het Latijn dat onze voorzitter Bart De Wever zo goed beheerst, ‘de mensen spreken zoals ze
leven’. Dat is meteen de reden waarom ik lid werd van de N-VA. Mijn partij stelt immers helder als pompwater wat zij voor Vlaanderen wil: bescherming van de Vlaamse identiteit tegen het Franstalig imperialisme en
de ongebreidelde immigratie, een bestuur dat de tering naar de nering zet, de ontwikkeling van Vlaanderen
via investeringen in onderwijs en onderzoek en een justitie die niet
alleen gerechtigheid maar ook rechtvaardigheid biedt.
Toen de N-VA dat laatste niet kon krijgen, door het gekonkelfoes van
de systeempartijen, bedankte zij feestelijk voor eender welk postje.
Een andere Latijnse spreuk luidt immers: ‘stop je mond waar je geld
is’. Anders gezegd: wij verkopen onze principes niet voor een ministerschap met chauffeur. Wie dus de tijd neemt om de woorden
van politici te vergelijken met hun daden, kan haast niet anders dan
lid worden van de N-VA.
Rob Hendrickx
Bestuurslid N-VA Beerse

Mogen we een open deur intrappen?
Ergert u zich ook aan de snelheidsduivels die, al dan niet met helm, door onze straten scheuren? Aan de inbraakgolf die ons dorp teistert? Of aan de vele drugsverhalen en het vandalisme dat we steeds vaker moeten
trotseren? Wij ook …
Na de politieraad van november besprak ik deze problemen met de burgemeester en korpschef Leys van onze
politiezone. Daaruit bleek dat cijfers van snelheidscontroles wel degelijk voorhanden zijn. Want ze bestaan, die
controles, ook al is dit niet altijd zichtbaar voor onze bezorgde inwoners. Bovendien is het al te gemakkelijk om
steeds naar de politie te wijzen. Ook de ouders van die snelheidsduivels moeten hun verantwoordelijkheid opnemen voor de veiligheid van de kinderen en volwassenen van onze dorpsgemeenschap.
Overtreders op heterdaad betrappen, blijkt niet eenvoudig. Men kan niet de klok rond overal ter plaatse zijn. Wel is
het zo dat we voor de ‘kleine’ ongemakken meer mankracht op straat missen. Daar kunnen we gelukkig misschien
een mouw aan passen. De gemeentelijke overheid kan namelijk meer stads- of dorpswachten op straat brengen.
Die hebben geen politionele bevoegdheid maar zijn wel een nuttige aanvulling van onze wijkagenten. De N-VA ziet
hun taak vooral als informerend, signalerend en ondersteunend.
Uiteraard moeten deze mensen ook betaald worden en moet er een
kader komen waarin zij een nuttig verbindingspunt kunnen
zijn tussen de burger en de overheid. We nodigen onze
collega’s van de andere politieke fracties dan ook uit
om hier, samen met ons, eens goed over na te denken. Veiligheid heeft zijn prijs, maar het is noodzakelijk voor onze gemoedsrust.
Peter Helsen - gemeenteraadslid

Op nationaal vlak loopt er veel mank op vlak
van veiligheid en justitie.
Meer info over onze mening terzake kan
je terugvinden op
www.n-va.be/standpunten.

N-VA Beerse wil van u horen!
Het bestuur van N-VA Beerse wil dicht bij de inwoners van onze gemeente staan. U mag dus gerust contact opnemen met ons. Dat kan via beerse@n-va.be of telefonisch op 0476 38 12 92. De adresgegevens van ons bestuur vindt
u hieronder. Op ons kan u rekenen!
Marc Smans
Ivan De Proost
Erik Geenen
Simonne Woestenborghs
Jaak Baelemans
Fons Van Kerkhove
Tom Bosch
Peter Helsen
Goswin Torfs
Luc Gevaert
Ward Roofthooft
Rob Hendrickx
Hans Cornelis
Jeff Keustermans

Den Abt 71
Beekakkerstraat 37
Kapelstraat 1 bus 7
Renier Sniedersstraat 4
Heidestraat 4
Bisschopslaan 42
Engstraat 84
Gasthuisstraat 62
Renier Sniedersstraat 4
Den Abt 98
Den Abt 145
Sint Corneliusstraat 60
Klaproosstraat 20
Gasthuisstraat 59

0476 38 12 92
0476 77 48 65
0474 45 00 03
014 61 27 86

marc.smans@n-va.be
ivan.deproost@n-va.be
erik.geenen@n-va.be
simonne.woestenborghs@n-va.be

0473 64 58 78
0474 84 45 16
0472 36 04 33
0473 99 12 80
03 309 95 30
0473 53 09 50
0474 43 16 10
0486 17 52 29
0475 48 72 65

fons.vankerkhove@n-va.be
tom.bosch@live.be
peter.helsen2@n-va.be
goswin.torfs@n-va.be
luc.gevaert@n-va.be
ward.roofthooft@n-va.be
r_hendrickx@telenet.be
hans.cornelis@telenet.be
jeffkeustermans@hotmail.be

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!
Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

MAAR WIE DRAAIT ER OP VOOR HET BELGISCHE WANBELEID?
Gaat het met België dezelfde weg op als met
Portugal, Griekenland en Italië? Als de federale
onderhandelaars blijven aanmodderen, ziet het
er niet goed uit. Nochtans behoort de
belastingdruk in ons land tot de hoogste van
Europa. En ook nu weer dreigt de Vlaamse
middenklasse de factuur te moeten betalen.
Samen met het ontgoochelende communautaire
hoofdstuk was dit voor de N-VA dé reden om de
nota-Di Rupo te verwerpen.
Bart De Wever,
nationaal
Want de socialisten dromen van hogere
voorzitter N-VA
belastingen. Daarvan zullen vooral de Vlamingen de dupe zijn. En als het van Open Vld
afhangt, moet Vlaanderen overschotten boeken zodat alle andere overheden de
tekorten kunnen blijven opstapelen. Maar is het toeval dat de federale en de
Brusselse regering, allebei met een Open Vld-minister van Begroting, de grootste
tekorten hebben? Budgettaire discipline valt hen blijkbaar zwaar!

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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