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Verkiezingen 14 oktober
Met de N-VA werd de kracht van
verandering duidelijk in onze gemeente.
Opnieuw hebben we een lijst met heel
sterke kandidaten. Heel onze gemeente,
Beerse, Den Hout en Vlimmeren
zijn
vertegenwoordigd.
Ook
alle
leeftijdsgroepen kan je terugvinden op
onze lijst.
In deze folder leest u wat we in petto
hebben voor ons Beerse - Vlimmeren.
We zijn klaar om op de ingeslagen weg
verder te gaan!
Veilig thuis in een welvarend
Beerse-Vlimmeren.

10 kernpunten uit ons
programma
Veiligheid in ons dorp
Het zwaar verkeer moet uit onze
dorpskernen. De huidige plannen met
een ontsluiting via een vernieuwde en
veiligere Nieuwe Dreef starten in 2020.
Nu nog aanpassingen doen vertraagt
het met vele jaren. We blijven ijveren
om dit project zo snel mogelijk te
realiseren.
Ook andere straten (bijvoorbeeld
Heibergstraat) worden vaker gebruikt
voor sluipverkeer, daar moeten we een
halt aan toeroepen.
De N-VA wil ook meer veiligheid door
het cameranetwerk rondom onze
gemeente verder uit te bouwen.

Marc SMANS
Burgemeester
Lijsttrekker

Meer weten over
onze kandidaten?
www.n-va.be/beerse
N-VA Beerse-Vlimmeren

De wijkagent moet meer te zien zijn in
het straatbeeld, we willen meer blauw
op straat. De dorpscentra en wijken
moeten bovendien veiliger worden
voor zwakke weggebruikers.

Uw veiligheid is onze prioriteit.

Betrokken gemeente
Onze gemeente moet nog beter communiceren met u als burger. De N-VA gaat
voor een meldingssysteem zodat u altijd de status van uw melding kan bekijken
en opvolgen.
We werken een beleid uit voor sociale media. Op die manier verlagen we de
drempel om te communiceren met de gemeente. Ook voorzien we een vernieuwing
van onze gemeentelijke website.
We betrekken inwoners meer in het beleid via participatiegroepen en
adviesgroepen.
We blijven digitalisering ondersteunen. Zo verminderen we de administratieve
last voor onze inwoners en ondernemingen.

Veilig thuis in een welvarend Beerse - Vlimmeren
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Veilig thuis in een welvarend Beerse-Vlimmeren
Een welvarende gemeente
De N-VA kiest ervoor om parkeren op het kerkplein te behouden en te
verbeteren met belijning tussen de parkeerplaatsen. Ook een duidelijke in- en
uitrit voor de parking is nodig.
Leegstand gaan we tegen door middenstanders aan te trekken naar onze
dorpscentra. De industriegebieden moeten voldoende ontsluiting hebben, weg
van onze woonkernen.
We gaan verder met de afbouw van onze gemeentelijke schulden en we blijven
verder investeren in onze gemeente en onze toekomst. Met N-VA aan het stuur
daalden de belastingen voor het eerst in jaren. Een gezond budget is belangrijk
voor onze kinderen en kleinkinderen, zo voorkomen we dat zij de rekening
gepresenteerd krijgen.
De parking op het kerkplein moet blijven.

Mobiliteit
In onze dorpscentra Beerse, Vlimmeren en Den Hout blijven we werken aan
toegankelijkheid. Een aantal plaatsen werd al onder handen genomen, maar ook
in de toekomst moeten meer voetpaden toegankelijk zijn voor rolstoelen, rollators
en kinderwagens. De kwaliteit van onze voetpaden en fietspaden moet ook sterk
verbeteren.
Op centrale plekken komen fietsenrekken die we bewaken met camera’s en/of
sociale controle.
De kwaliteit van onze voetpaden moet beter.

Schoolomgevingen maken we veiliger met schoolstraten en veiligere fietspaden
en doorgangen.

Jong Beerse-Vlimmeren krijgt extra aandacht
Onze gemeente moet voldoende kinderopvang voorzien. We organiseren dit
centraal in het dorp, vlak bij onze scholen. Het aanbod van vakantieopvang moet
beter afgestemd worden op de noden van de werkende ouders. Zowel startende
onthaalouders als crèches moeten aangemoedigd worden zodat er voor jonge
ouders altijd een opvangmogelijkheid is voor hun kinderen.
De N-VA kiest voor een nieuwe fuiflocatie in onze gemeente, zo kan onze jeugd
dicht bij huis uitgaan: gemakkelijk en veilig. Voor fuiven verder van huis wil
N-VA meer een beroep doen op fuifbussen die de provincie Antwerpen aanbiedt.
We kiezen om de VTST-site aan de Antwerpseweg aan te kopen en daar onze
twee GIBLO-scholen samen te brengen. Zo kunnen onze basisscholen verder
uitbreiden en kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven aanbieden.
Onze speelpleintjes moeten voldoende aandacht krijgen en steeds goed
onderhouden worden. We voorzien extra budget voor infrastructuurwerken voor
onze jeugd.

Onze jeugd krijgt de nodige aandacht.
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Senioren voelen zich hier thuis
Eenzaamheid gaan we tegen door bijvoorbeeld activiteiten van het
WoonZorgCentrum open te trekken naar zo veel mogelijk inwoners en door de
rolmobiel en mindermobielencentrale verder uit te breiden.
We bewaken de kwaliteit van onze seniorenvoorzieningen en voorzien meer
flatjes voor zelfstandig wonen in Vlimmeren en Den Hout. Ook stimuleren we
senioren om zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen met de nodige hulp.
Mantelzorgers ondersteunen we door het voorzien van dagopvang en eventueel
nachtopvang in een CADO (Collectieve Autonome Dagopvang).

We blijven investeren in onze senioren.

Sport en Gezondheid
We maken verder werk van sporten in de natuur. Zo denken we aan een
wandelparcours met leuke opdrachten. We organiseren meer evenementen in het
groen zoals de Halloweenrun.
Na jarenlang werk om de sportterreinen Leetereind uit de zonevreemde omgeving
te halen, werken we verder aan deze sportcluster. Er komt een kunstgrasveld,
extra parking en we herbekijken de fietsingang. Sportterrein ’t Beerke blijven we
aanpassen volgens de laatste sporttrends.
Steeds minder mensen sporten in clubverband. Ook voor hen willen we sport
aanbieden in onze sportcentra. Aanvullend blijven we voor de jeugd ook veel
sportmogelijkheden tijdens de vakanties voorzien.
We investeren in sport en gezondheid

Sociale zaken
We voorzien een oplossing voor de locatie van de voedselbedeling van de Schakel,
zodat zij samen met ons verder onze Mensen in Armoede (MIA’s) kunnen helpen.
We voorzien extra sociale woningen in functie van de nood.
We hebben aandacht voor kansarmen, zo moeten mensen zo veel mogelijk aan
werk geholpen worden. We verwijzen hen bijvoorbeeld naar de juiste organisaties
en overheidsdiensten.
We voorzien een sterrenweide voor sterrenkindjes op ons kerkhof.

Iedereen moet thuis zijn in onze gemeente.
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Veilig thuis in een welvarend Beerse-Vlimmeren
Zorg voor milieu en dieren
De N-VA vindt dierenwelzijn een prioriteit, daarom krijgt een bestaande schepen de
nieuwe bevoegdheid dierenwelzijn. We evalueren de hondenweides en kijken of er
veranderingen nodig zijn. Langs het kanaal en andere plaatsen komen er poepbakjes voor
honden.
Vorige bestuursperiode hebben we ons groengebied uitgebreid omdat we natuur dicht bij
huis belangrijk vinden. Onze vele natuurmogelijkheden willen we beter bekend maken
bij onze bevolking. Gemeentelijke gebouwen maken we verder energiezuiniger.
We pakken actief alle soorten ongedierte aan (bijvoorbeeld: ratten). De gemeente zal
op de publieke grond actief optreden. Ook burgers met ongedierte op hun privéterrein
zullen dit verplicht moeten bestrijden.
We maken van dierenwelzijn een prioriteit!

Vlaamse identiteit en gemeenschap
De N-VA blijft investeren in ons sociaal netwerk: lokaal dienstencentrum, verenigingen,
buurten en wijken.
Iedereen moeten kunnen blijven genieten
van het Sinterklaasfeest met echte Zwarte
Pieten.

Wijken worden meer betrokken bij projecten en ook kijken we naar meer opslagplaatsen
die onze wijken en verenigingen kunnen gebruiken.
We vinden onze tradities belangrijk, zo blijven we de intocht van de Sint en zijn Zwarte
Pieten ondersteunen, net zoals de kerstmarkt.
De N-VA wil een nieuwe kiosk plaatsen op de Singel achter de kerk, net zoals vroeger.
Het kan een plaats van ontmoetingen worden.
We installeren extra zitbanken in en rond onze dorpscentra.

Terug een Kiosk in het centrum?
Als het van de N-VA afhangt wel!

Een sterke ploeg voor Beerse-Vlimmeren
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SMANS Marc

08

BLONDEEL Inge

15

VAN DER LINDEN Tom

22

SPAEPEN Robin

02

DIERCKX Sonja

09

JANSSEN Marc

16

SMANS Bart

23

SAK Ria

03

BOLS Ben

10

VERSMISSEN Nora

17

LENAERTS Hanne

24

CORNELIS Hans

04

JANSEN Lili

11

OOSTVOGELS Werner

18

VAN KERKHOVE Fons

25

05

LUYCKX Hans

12

VINCK Diana

19

DANEELS Roel

06

BOSCH Linda

13

MESKENS LEVI

20

MOSTMANS Wesley

07

MARCELIS Nicole

14

ARCILA Andrea

21

SLOCK Cindy
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