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BEERSE-VLIMMEREN
Sterke ploeg voert
verandering door

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

Sinds 1 januari ben ik burgemeester
van onze gemeente. Dat is een hele
uitdaging en brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee.
Met veel plezier wil ik echter
zorgen voor de meer dan 17 000
inwoners van Beerse en
deelgemeente Vlimmeren. Zeker de
zwakkeren in onze samenleving
krijgen extra aandacht in deze
moeilijke tijden.
Gelukkig bestuur je een gemeente
niet alleen, maar kan ik rekenen op
een heel sterk team. Al onze
schepenen, de OCMW-voorzitter,
de gemeente- en OCMWraadsleden helpen met het nemen
van correcte beslissingen en de
uitvoering ervan. Daarnaast
beschikken we ook over veel
bekwame partijgenoten. Zij denken
samen met ons na over de toekomst
en zorgen voor de nodige input en
ondersteuning. Ook het personeel
van onze gemeente zet zich in om
jullie net dat beetje meer te kunnen
geven. Aan allen een welgemeend
dankjewel.
Dat er al
verschillende
veranderingen
merkbaar zijn,
kan je verderop
lezen. We
hebben echter
nog veel werk
voor de boeg.
Daar staat gans
onze ploeg klaar
voor.

ENTHOUSIASTE BESTUURSPLOEG ZET ZICH IN VOOR U
Beste inwoners van Beerse en Vlimmeren,
De nieuwe burgemeester en zijn schepenen van N-VA en BEERSEplus hebben
zich de voorbije maanden als leeuwen op hun dossiers geworpen. Voor de helft
van hen was dit een sprong in het ongewisse. Maar hun inzet en expertise, met
hulp van een enthousiaste achterban, boeken nu al de eerste resultaten.

GEEN HOGERE BELASTINGEN, WEL EEN BETERE MOBILITEIT
Een meerjarenplan voorleggen in tijden van crisis is niet zo simpel. Dat de
vinger op de knip moet, zonder domme uitgaven, is evident. Maar belofte
maakt schuld: we zullen de gemeentebelastingen niet verhogen. Mobiliteit en
verkeersveiligheid blijven pijnpunten in onze gemeente. We herbekijken het
mobiliteitsplan met als doel ongevallen met zwakke weggebruikers te
vermijden. Onze gemeente moet gezelliger worden, met groene accenten en
b(l)oeiender voor alle inwoners en onze middenstand.

Beerse moet terug
buitengewoon en
bruisend worden.

EEN HART VOOR VLIMMEREN

Onze deelgemeente Vlimmeren laten we niet in de
kou staan. Dankzij jullie stem zijn trouwens de
burgemeester, twee gemeenteraadsleden en twee
OCMW-leden inwoners van Vlimmeren. Zij zullen
er, met onze ganse ploeg, voor zorgen dat jullie noden en wensen bijzondere
aandacht krijgen. Contacteer hen gerust voor vragen, ideeën en opmerkingen.

SAMEN WERKEN AAN EEN BETER BEERSE
Ook hoop ik dat de oppositie zich constructief zal opstellen zodat we Beerse
samen positief op de kaart kunnen zetten. We hebben nog wel wat geduld en
kijken uit naar een oppositie die het niet moet hebben van slogans of
manoeuvres. Want aan zulke politiek wenst de N-VA niet deel te nemen. Ook
dat is de kracht van verandering.
Ten slotte wens ik onze nieuwe bestuursploeg het
allerbeste toe. Ik hoop dat het enthousiasme en de
werkkracht van onze vele belangeloze medewerkers
van Beerse-Vlimmeren een bruisende gemeente
maken, waar het goed is om te wonen en te werken.

MARC SMANS
Burgemeester

www.n-va.be/beerse-vlimmeren

MARC JANSSEN,
Voorzitter N-VA
Beerse-Vlimmeren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De eerste stappen van verandering
Onze nieuwe bestuursploeg geraakt
stilaan ingewerkt. En zo beginnen
we aan onze eerste stappen van
verandering. Niet overhaast en in
duidelijk overleg met de
gemeentelijke diensten.
Voor mensen in kansarmoede
stelden we binnen het OCMW een
aandachtsambtenaar aan
(beleidsmedewerker armoede en
maatschappelijke integratie). Zo
helpen we hen door deze financieel
moeilijke tijden heen.

De N-VA voert een
gezond financieel
beleid.

We voeren een uiterst voorzichtig
financieel beleid. Dat stelt ons in
staat om een gezonde toekomst van
Beerse en Vlimmeren veilig te stellen.
Eind juni wordt er een
procesmanager aangesteld. Die zal de
gemeente begeleiden om het zwaar

Een veilige
schoolomgeving
is een prioriteit.

verkeer
uit onze
centra
te
weren.
Een
eerste
grote
razzia in
het
kader van drugspreventie vond al
plaats. Volgende acties zijn op komst.
Zoals beloofd zullen we de voorkant
van het Kerkplein openstellen om
meer parkeergelegenheid te creëren.
Daarmee willen we onze lokale
handelaars een duwtje in de rug
geven. Intussen maken we werk van
de definitieve vormgeving.
In samenwerking met Unizo startten
we het WIN op: het Winkel
Informatie Netwerk. Via deze
samenwerking willen we het
veiligheidsgevoel verhogen en sociale
controle bevorderen.
Groene en blauwe huisvuilzakken
voor de inwoners van Vlimmeren zijn
nu ook te koop in de lokale supermarkt.

Aan de schoolomgevingen van
Triangel en de Albertstraat werden
aanpassingen gedaan om het verkeer
veiliger te doen doorstromen.
We zorgden er reeds voor dat
competitiesport beperkt mogelijk
wordt in de Pegger. Verdere
initiatieven zoals controle, toegang en
uitbating worden momenteel
bekeken.
Ook wie ‘anders’ is, heeft zijn plaats
binnen de gemeente: we voeren een
beleid van verdraagzaamheid
tegenover niet-hetero’s.

Beerse voert een
‘regenboogbeleid’.

We blijven de ontwikkeling opvolgen
van het sociaal woonproject op de
hoek Albertstraat/Gasthuisstraat.
Helaas gaat dit traag, maar we
zorgen dat er vooruitgang blijft in dit
dossier. Ook andere sociale projecten
worden gevolgd.

Onze burgemeester en schepenen luisteren naar u
Marc Smans
Burgemeester
gsm: 0476 38 12 92
e-mail: marc.smans@n-va.be
bevoegd voor:
integraal veiligheidsbeleid, brandweer,
politie, stadsregio Turnhout en burgerlijke stand.

Hans Cornelis
Schepen
gsm: 0486 17 52 29
e-mail: hans.cornelis@n-va.be
bevoegd voor: onderwijs, kinderopvang
en jeugd.

Simonne Woestenborghs
Ingrid Van Genechten
Schepen
gsm: 0497 47 12 99
e-mail: ingrid.vangenechten@n-va.be
bevoegd voor: middenstand & lokale
handel & ambachten, markten en
kermissen, toerisme, sociale economie, sport.

beerse@n-va.be

Schepen en OCMW-voorzitter
tel: 014 61 27 86
e-mail: simonne.woestenborghs@n-va.be
bevoegd voor: lokaal sociaal beleid,
gezondheid, sociale huisvesting,
seniorenraad, armoede.

Wij voeren beleid voor u in de gemeente- en OCMW-raad
GEMEENTERAAD

Linda Bosch

Peter Helsen

Hans Luyckx

Nicole Marcelis

gsm: 0494 86 33 78
e-mail: linda.bosch@n-va.be

gsm: 0472 36 04 33
e-mail: peter.helsen@n-va.be

gsm: 0494 89 07 79
e-mail: hans.luyckx@n-va.be

gsm: 0473 34 09 90
e-mail: nicole.marcelis@n-va.be

Levi Meskens

Fons Van Kerkhove

Ben Bols

gsm: 0498 92 87 16
e-mail: levi.meskens@n-va.be

gsm: 0473 64 58 78
e-mail: alfons.vankerkhove@n-va.be

gsm: 0478 74 32 81
e-mail: ben.bols@n-va.be

OCMW-RAAD

Gilberte Crols

Sonja Dierckx

Bart Smans

Nora Versmissen

gsm: /
e-mail: /

gsm: /
e-mail: sonja.dierckx@n-va.be

gsm: 0474 42 73 55
e-mail: bart.smans@n-va.be

gsm: 0486 35 23 38
e-mail: nora.versmissen@n-va.be

Willy Bollansée uit Vlimmeren gaf in april zijn ontslag uit de gemeenteraad om persoonlijke redenen. Hij wordt opgevolgd
door Ben Bols. We danken Willy voor zijn steun en inzet. Willy blijft wel actief voor onze partij achter de schermen.

N-VA maakt werk van een efficiënte provincie
De N-VA-fractie in de provincie Antwerpen heeft
haar verkiezingsbelofte om de provincie meer te laten
doen met minder de afgelopen maanden kracht
bijgezet. De komende zes jaar bespaart de provincie
maar liefst 20 miljoen euro. Tegelijkertijd worden de
resterende middelen efficiënter ingezet voor een
beleid dat focust op de kerntaken van de provincie: de
grondgebonden bevoegdheden - zoals ruimtelijke
ordening en mobiliteit - en ondersteuning van de
gemeenten.
“Hier mogen we als partij echt trots op zijn", zegt
provincieraadslid Els Baeten. “Met deze
efficiëntieoefening geven we belastingbetaler waar hij
recht op heeft: waar voor zijn geld in economisch
moeilijke tijden. Onze gedeputeerden Luk Lemmens en
Bruno Peeters verdienen hiervoor een dikke pluim!”

www.n-va.be/beerse-vlimmeren

Gelijklopend aan deze besparingsopdracht investeert de
provincie in verschillende kernbevoegdheden:
waterbeleid, gehandicaptensport, de fiets-o-strades en
de kwaliteit van de provinciale domeinen. Zo werkt de
N-VA in de provincie Antwerpen mee aan een slanker
maar beter provinciebestuur.

In de provincie
Antwerpen investeert
de N-VA onder meer in
gehandicaptensport,
zegt provincieraadslid
Els Baeten.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

"Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt."

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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