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BEERSE-VLIMMEREN
Woord van de voorzitter

GAAN DE LICHTEN DEZE WINTER UIT?

V.U.: MarcJanssen - Veldstraat - 2340 Beerse - beerse@n-va.be

Het politieke najaar is weer op
gang getrokken, ook al zat de N-VA
in de zomer allerminst stil. We moeten ons aanpassen aan de economische realiteit. Nu de centjes schaars
zijn, moet het beleid prioriteiten
stellen. Dat doet de N-VA op
gemeentelijk vlak en dat zullen we
ook op Vlaams en federaal vlak
doen. Nee, dat is niet plezant; het is
aangenamer om uit te delen. Maar
we moeten deze uitdagingen aangaan. Dat zijn we verplicht aan de
volgende generaties.
Onze burgemeester, Marc Smans, is
bijna terug in zijn oude doen, na
een geslaagde openhartoperatie.
Ook voor de verschillende nieuwe
parlementsleden is het werkjaar
begonnen. Uit onze regio zetelen
Tine van der Vloet (Merksplas),
Vera Celis (Geel), Yoleen van Camp
(Kasterlee), Kris van Dijck (Dessel),
Paul van Miert (Oud-Turnhout) en
Herman Wynants (Westerlo) in het
Vlaams of federaal parlement.
Ben je lid van N-VA BeerseVlimmeren (en jullie zijn met velen)
dan ontvang je sinds juli de maandelijkse
nieuwsbrief
’t Prikbord. Je
vindt die ook
terug op onze
website.

MARC JANSSEN
Voorzitter N-VA
Beerse-Vlimmeren

www.n-va.be/beerse

Jullie hebben ongetwijfeld de berichtgeving gevolgd in de media rond mogelijke energieschaarste in periode van strenge winterkoude. In onze gemeente
worden de Blakheide, Rijkevorselseweg, Nijverheidsstraat en Wetschot
betrokken.
De burgemeester gaf ondertussen al de opdracht om de mogelijke gevolgen
hiervan in kaart te brengen, zowel voor inwoners als bedrijven. Waar nodig
wensen we mee te zoeken naar oplossingen. Meer info rond deze problematiek
kan je steeds terugvinden op de website van Eandis.

BRANDWEERHERVORMING
Het blijft bang afwachten wat de brandweerhervorming voor gevolgen gaat
hebben in onze gemeente. Op het
moment dat we dit schrijven, wordt er
nog steeds onderhandeld en gezocht
naar verdeelsleutels voor de financiering, maar als u dit leest, zouden de
knopen doorgehakt moeten zijn.
De brandweerfinanciering wordt bepaald door onder meer het kadastraal
inkomen van de gemeente, het aantal mensen dat hier werkt en de aanwezigheid van de zogenaamde seveso-bedrijven (gevaarlijke stoffen).
Volgens de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH), ging
het allemaal nogal meevallen. Vandaag verwachten we dat dit voor onze
gemeente een serieuze financiële extra last gaat worden.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Beerse ‘in the cloud’
Basisschool De Singel kan uitpakken met een nieuwe computerklas.
Kinderen kunnen terecht in een
up-to-date en uniek pc-klasje. De
leerkrachten zullen gebruik maken
van hard- en software die hen de
mogelijkheid geeft om ICT te
integreren in het lesprogramma.
Het lokaal is volledig op maat gemaakt voor de leerlingen. Het kan
mogelijk op termijn na de uren gebruikt worden door geïnteresseerde

schepen van Jeugd, Hans Cornelis
(N-VA) en schepen van ICT Hans
Woestenborghs, in samenwerking
met de vzw Peoples Projects.

groepen. Zo willen we de digitale
kloof bij jongeren verkleinen. Het
project werd opgezet door onze

Bijkomend goed nieuws is dat dit
project niet stopt bij basisschool
De Singel. We maken er werk van om
elke school in onze gemeente te voorzien van de gepaste ICT-infrastructuur. Want kinderen moeten alle
kansen krijgen en ons basisonderwijs
mag niet achterblijven.

Gemeente gaat samenwerken rond hangjongeren
Een tijdje geleden werd er een studie uitgevoerd over de problemen
met hangjongeren in Beerse en Vlimmeren. Deze studie heeft het
huidige college een aantal aanbevelingen meegegeven.
Onze schepen van Jeugd is blij te kunnen melden dat we op basis
van deze aanbevelingen een samenwerking met Arktos uitwerken.
Arktos is een vormingscentrum voor kinderen en jongeren.
Ter voorbereiding van een definitieve beslissing heeft een kernwerkgroep
de krijtlijnen van onze eigen mogelijkheden uitgetekend, waarbij Arktos
de nodige deskundigheid aanlevert.

Wist je dat …
… het Jeugdhuis Wiedes verbouwd wordt? Zo komt er eindelijk een achterdeur naar
de binnenkoer.
… ook het sanitair om en rond Vlimmerlee grondig zal aangepakt worden? De jeugd
engageert zich om dit te onderhouden.
… de jeugdweek vorig jaar weer een enorm succes was? Dat belooft voor de editie
van dit jaar. De jeugdweek vindt dit jaar plaats tijdens de herfstvakantie. De jeugdverenigingen die Beerse-Vlimmeren rijk is, organiseren dan activiteiten voor alle
kinderen. Je hoeft geen lid te zijn van een jeugdbeweging of een grabbelpas te hebben om aan deze activiteiten deel te nemen.
… de gemeente vanaf het najaar een opleiding EHBO voorziet voor leden van de
jeugdbewegingen?
… de zeepkistrace weer erg
veel volk op de been bracht
tijdens de kermis? Hierbij
doen we meteen een oproep
aan iedereen die zin heeft om
deel te nemen om volgend
jaar opnieuw paraat te zijn.

beerse@n-va.be

Basisschool Albertstraat krijgt nieuwe turnzaal
De gemeente Beerse en turnkring Olympia slaan de handen in
elkaar om een turnzaal te bouwen op de terreinen van de basisschool Albertstraat Beerse. Hierdoor kunnen de kleuters naar
hartelust turnen en spelen in hun eigen turnzaal.
De turnkring kan na de schooluren gebruik maken van de nieuwe
turnzaal. Zowel de turnclub als de gemeente doen een grote financiële bijdrage. Tot nu toe moesten de kleuters turnen in een speelzaal
die niet altijd was aangepast aan de noden.
Het mag duidelijk zijn dat we de financiële inspanning van turnkring
Olympia erg waarderen. De centrale ligging en uitbreidingsmogelijkheden van de turnzaal bieden bovendien
meerdere troeven. Zo kan in een later stadium de zaal worden ingeschakeld voor andere clubs, eventueel voor- en
naschoolse activiteiten en nog vele andere zaken. De turnzaal komt vooraan rechts op de kleuterspeelplaats aan de
kant van de Albertstraat.

Speelpleinen blijven prioriteit in jeugdbeleid, ondanks besparingen
Als schepen van Jeugd zeg je dit niet graag, maar ook op vlak van jeugdwerking zal de
gemeente – net als op andere domeinen – de komende jaren noodgedwongen iets moeten
besparen. Binnen het college opteerde men ervoor, na zorgvuldig wikken en wegen, om
de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.
Dat leidt ertoe dat de subsidies voor speelplein Don Bosco verminderd worden. Maar die zijn nog ruim voldoende om de monitorenwerking volledig
operationeel te houden. Het bestuur draagt op dat vlak haar verantwoordelijkheid en die nemen we ook.
Don Bosco spendeerde de voorbije jaren maximaal 5 500 euro aan de monitorenwerking. Monitoren staan ervoor in om onze jongeren op hun speelplein
op te vangen. Uiteraard is een speelpleinwerking meer dan alleen monitoren,
maar daar is het aan iedereen om zijn verantwoorWe maken werk van een gedegen delijkheid op te nemen. Het gemeentebestuur subspeelpleinreglement.
sidieert jaarlijks nog altijd ongeveer het dubbele
van wat in hun eigen boeken staat voor de monitoHans Cornelis, schepen van Jeugd
renwerking, rekening houdende met de besparing.
Ondertussen zijn alle speelpleinwerkingen binnen Beerse-Vlimmeren (zowel Don Bosco als Lentekind) uitgenodigd om
rond te tafel te gaan zitten om een gedegen speelpleinreglement te maken. We betrekken hier ook de Vlaamse Dienst
voor Speelpleinwerking bij.

Onze jaarlijkse barbecue in augustus was
weer een succes. Ook de golﬁnitiatie
werd fel gesmaakt door de deelnemers.

www.n-va.be/beerse

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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

© N-VA/ID/Frederik Beyens

Het volledige regeerakkoord
vindt u op www.n-va.be

