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BEERSE-VLIMMEREN
Jong N-VA uit de
startblokken
Begin december werden de eerste stappen gezet tot het vormen van een samenwerkingsband met de jongeren van
de Noorderkempen. We proberen hiermee alle jongeren samen te brengen
onder Jong N-VA Regio Noorderkempen
om zo over de grenzen van onze gemeenten te kijken. We willen een band
creëren met elkaar. Zodat we niet alleen
staan maar samen één grote groep vormen waarin we ideeën kunnen uit wisselen of waarin we regionale problemen
kunnen bespreken.

N-VA HOUDT ZICH AAN BELOFTES
Samen stropen we onze mouwen op om
de volgende jaren een goed rapport
voor te leggen.
Marc Smans, burgemeester
Beste inwoners,
Het eerste bestuursjaar zit er op. Tijd dus voor
een terugblik. In januari gingen wij met een
ploeg van nieuwe politici van start. Velen
keken met argusogen uit naar de resultaten die
we zouden voorleggen. We hebben in de
gemeenteraad van december het meerjarenplan
voorgesteld en dit is goedgekeurd. Hierin zijn heel wat maatregelen opgenomen die voor de N-VA belangrijk zijn. Aan de hand van onze verkiezingsfolder overlopen we, in een notendop, even onze beloftes aan de kiezer.

V.U.: Marc Janssen - Veldstraat 61 - 2340 Beerse - beerse@n-va.be

VEILIGHEID EN RUST IN HET DORP

Ook proberen we met dit concept de verschillende gemeenten te ondersteunen
om hun eigen Jong N-VA-afdeling op te
richten en te behouden. Om zo jongeren
overal een stem te geven. We zijn immers de volgende
generatie!
Ben je jonger
dan 30 jaar
en zegt de
politiek in
onze gemeente jou
ook wel wat?
Aarzel dan
BEN BOLS - 21 jaar
niet om
Voorzitter Jong N-VA
Noorderkempen
Ben Bols te
Gemeenteraadslid
contacteren.
ben.bols@n-va.be

www.n-va.be/beerse

Zoals iedereen weet hebben we een procesmanager aangesteld die al de stappen opvolgt om de realisatie van de hoge oeververbinding te realiseren. Dat is
nodig om het zware verkeer uit ons dorpscentrum te weren. Dit is niet altijd
zichtbaar maar er is al heel hard gewerkt aan dit dossier. We liggen op schema
om dit probleem definitief op te lossen. Wij houden daarbij rekening met de
veiligheid en leefkwaliteit van onze inwoners.
Voor het fietspad naar Merksplas werden ook belangrijke knopen doorgehakt
zodat de aanvraag voor de aanleg van het fietspad eindelijk kan afgerond worden. Langs het kanaal komt aan de zuidkant een fietspad om u tegen te zeggen.
Ook hier zijn de contacten gelegd en de toezeggingen gedaan. We hebben nog
andere acties en plannen opgenomen in ons meerjarenplan. Je hoort er later nog
van!

KORDATE AANPAK VAN ALLE SOORTEN OVERLAST
Naast de bestaande buurtinformatienetwerken (BIN) werd een eerste Winkelinformatienetwerk opgestart (WIN). Er werden verschillende drugscontroles
uitgevoerd, met resultaat! Producenten van synthetische drugs werden opgepakt en verschillende wietplantages en één synthetisch drugslaboratorium werden opgerold. Puik werk van de politie. In de toekomst zullen we nog sterker
inzetten op deze problemen en de dealers onverbiddelijk pakken!
De N-VA heeft nog meer aandachtspunten in het meerjarenplan staan. Lees
meer op pagina 2
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N-VA houdt zich aan beloftes (vervolg)
de cultuurdienst. Maar we hebben
ook het succesverhaal van het zwembad en de steeds betere bezetting en
exploitatie van onze sporthallen,
zowel in Beerse als in Vlimmeren.
Nieuwe plannen staan ook in de
steigers, later meer hierover.

Zorg voor het milieu
Hoezo zorg voor het milieu? En men
schaft de groene zakken af! Samen
met afgevaardigden van de seniorenen milieuraad en met de ambtenaren
van onze milieudienst brachten we
een bezoek aan de installatie voor de
verwerking van ons afval (grijze bak).
Iedereen heeft daar kunnen vaststellen dat de inhoud van de groene zak,
samen met het overgrote deel van
onze grijze bak moet verwerkt worden om een ‘brandstofproduct’ te bekomen voor specifieke bedrijven.
Men noemt dit SRF. Eerst apart ophalen en daarna samenvoegen is te gek
voor woorden. Eigenlijk slaan we
twee vliegen in één klap. Minder
ophalingen wil ook zeggen minder
huisvuilwagens op pad in ons dorp.

Jong Beerse-Vlimmeren krijgt
speciale aandacht
De kinderopvang krijgt speciale aandacht. In Vlimmeren wordt het middagslapen ingevoerd. In Beerse
zorgen we voor een betere locatie
voor de kinderopvang. Nu ligt die te
ver van de scholen om er echt goed
mee te kunnen werken. Mogelijk

voorzien we hier een plaats in het
nieuwe administratieve centrum
(gemeentehuis) maar we bekijken
ook nog andere denkpistes.

Het is goed zaken doen in
Beerse-Vlimmeren
Het openstellen van het kerkplein is
door de overgrote meerderheid van
onze bevolking positief onthaald.
Hoewel er op federaal niveau beslissingen zijn genomen om het de mid-
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denstand moeilijk te maken, blijven
we gaan voor een bloeiend dorpsgevoel en daarvoor hebben we onze
handelaars meer dan nodig. We hebben gelukkig heel wat mensen die
van aanpakken weten en dat kan je
merken. De ontwikkeling van de
nieuwe industriezone Beerse-Zuid
loopt goed. Dit zorgt voor extra
arbeidsplaatsen. Bovendien schept
dit extra mogelijkheden voor onze
inwoners om werk in eigen streek te
vinden.

Iedereen komt aan bod
Dankzij het OCMW is er in ons verhaal ook plaats voorzien voor een
‘handicar’. Die komt er in samenwerking met onze omliggende gemeenten. De nodige middelen zijn
voorzien om van onze gemeente een
hartveilige gemeente te maken. We
zorgen voor AED-toestellen gecombineerd met hartmassage en EHBOopleidingen.
Woonzorgcentrum ‘De ontmoeting’
geeft onze senioren en bejaarden
extra kans op interessante ontmoetingen. Dank aan de medewerkers van
het OCMW die hier zeker een pluim
verdienen. Er werd een aandachtsambtenaar aangesteld voor hulp aan
onze MIA’s (mensen in armoede).

Cultuur en sport als ontspanning
In het kader van het Groen Seizoen
werden en worden veel activiteiten in
het kader van duurzaamheid georganiseerd. Onze gemeente heeft al jaren
een hoogstaand verenigingsleven dat
dynamisch ondersteund wordt door

Uitgaven aanpassen aan
inkomsten
Een begroting voor de volgende zes
jaar is in tijden van besparingen geen
gemakkelijke opgave maar … onze
belangrijkste belastingtarieven gaan
zes jaar lang niet omhoog. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om
de begroting in evenwicht te houden
maar we besparen jaarlijks meer dan
1 miljoen euro op onze uitgaven. Dit
komt overeen met 60 euro per inwoner.
Conclusie: We hebben eigenlijk al
veel gedaan (op dit moment nog niet
altijd zichtbaar) maar we hebben nog
heel veel werk voor de boeg. Dank
aan onze werkgroepen en adviesraden die ons meermaals de nodige
stof tot nadenken geven. En uiteraard
is dit alles ook mee de verdienste van
onze coalitiepartner. Samen stropen
we onze mouwen op om ook de volgende jaren een goed rapport voor te
leggen.
Uw burgemeester,
Marc Smans

Administratief Centrum
Huidige situatie
Het huidige gemeentehuis heeft vele gebreken: problemen met elektriciteit, vochtinsijpeling, te klein, gebrek
aan isolatie met als gevolg een hoog brandstofverbruik.
Het voldoet ook niet meer aan de normen om onze
inwoners een kwaliteitsvolle dienstverlening te geven
anno 2014.

Onze plannen
Het huidige bestuur gaat voor een multifunctioneel
Administratief Centrum waarmee de gemeente klantvriendelijker kan werken. Beter bereikbaar, makkelijker georganiseerd, zuiniger en ook multifunctioneel. Dit wil zeggen dat het méér wordt dan een gemeentehuis. We streven naar een
plaats waar constant leven is en dat meer tussen de mensen staat. Het huidige gemeentehuis willen we op termijn verkopen en een nieuwe bestemming geven met in achtneming van het behoud van dit historische gezicht van ons dorp.

Don Bosco
Het gemeentebestuur wil waken
over de goede besteding van de
subsidies. Daarom herbekijken en
evalueren we die van tijd tot tijd.
Dit gebeurde ook met de subsidie
van Don Bosco. Op de gemeenteraad van december werd een
subsidie van 10 000 euro alvast
goedgekeurd.
Begin januari had het college overleg
met een uitgebreide delegatie van
Don Bosco. Daarin is gepolst naar
hun visie en missie. We vroegen ook

om mee na te denken over ondersteuning vanuit onze gemeente binnen
een kader van een extra impulssubsidie.
Het college wil graag meedenken en
sturing geven aan domeinen zoals
armoedebeleid, tewerkstelling voor
laaggeschoolden binnen een vzw
zoals Don Bosco en bijvoorbeeld de
betrokkenheid van De Schakel verhogen. Hiervoor is input van Don Bosco
nodig. Wat doet Don Bosco momenteel rond armoede? Welke cijfers zijn

er hier voorhanden? Hoe ziet de
tewerkstelling eruit en hoeveel
kinderen vangt Don Bosco op?
Deze vragen en opmerkingen worden
meegenomen naar de Raad van
Bestuur. Hier wordt een standpunt
ingenomen dat binnen een nieuw
overleg met het college besproken
kan worden. Daarnaast overweegt
Don Bosco ook om de jeugdconsulent
en schepen te betrekken binnen hun
overlegorgaan. Uiteraard staan we
hier heel positief tegenover.

Gemengd plastic bij het restafval
Sinds 1 januari 2014 moet je het gemengd plastic meegeven met het restafval.
Plastic weegt niet veel, maar heeft wel een behoorlijk volume. Merk je met verloop van tijd dat je grijze container niet groot genoeg is om al je afval in te stoppen, dan kan je via de Diftar-infolijn (0800 97 687) je 120-liter container gratis
laten omruilen voor een exemplaar van 240-liter.
Wil je het toch apart verzamelen, dan kan je met de groene zak terecht op het
containerpark. Zolang de voorraad strekt, zijn er nog groene zakken te verkrijgen
op het gemeentehuis. Ook op het containerpark kan je groene zakken kopen.

'Het vernieuwt in Beerse-Vlimmeren'
We konden genieten van Beerseland (het plezantste land van Beerse en Vlimmeren), onze kinderen kregen een Sinterklaasintocht (ook al werkte de brug
niet goed mee). Dank aan Toerisme Beerse en de vele vrijwilligers die dit mee
vorm gaven. In december was er onze eerste kerstmarkt vol sfeer en gezelligheid, zowel in Beerse (georganiseerd door de gemeente) als in Vlimmeren (op
initiatief van de fanfare en waar we als bestuur graag onze toelating voor
gaven). Ondanks het minder goede weer waren die kerstmarkten een succes.
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Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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