
Veilig thuis in een welvarend en Vlimmers Beerse
In onze gemeente is goed werk geleverd. Zo hebben we terug een gezond budget, bouwden we de schulden af 
en konden we zo de belastingen verlagen en investeren in de toekomst. Denk maar aan de nieuwe daken in de 
Kerkenhoek en van Vlimmerlee, waar heel wat Vlimmerse verenigingen zijn gevestigd.

Dankzij onze Vlimmerse mensen konden we heel wat verwezenlijken in Vlimmeren. Ook de volgende jaren 
willen we jullie belangen verder verdedigen. We hebben hiervoor opnieuw een Vlimmere lijsttrekker en 
kandidaat-burgemeester. Ook voor de provincie kan je rekenen op iemand uit Vlimmeren. Bart Smans staat 
op nummer zes en heeft daarmee een unieke kans om ook onze gemeente op provinciaal niveau te verdedigen.

N-VA bewijst hiermee nog maar eens, wij zijn Nog Vlimmerser dan Anderen.
In deze folder stellen we graag onze speerpunten voor.
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Een Vlimmerse ploeg voor Beerse-Vlimmeren

Bart, Hans, Marc, Diana, Nicole en Fred gaan ervoor! 
Leer ze kennen in deze folder.

Meer fuifmogelijkheden voor de jeugd p.2 Veilige scholen en buurten p.2
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Veilig. Verantwoord. Vlaams. Dat zijn de drie thema’s waar we werk van maken.
Zodat je je thuis voelt in een welvarend Beerse-Vlimmeren

Veilig thuis in een welvarend Beerse-Vlimmeren

Veiligheid
• De Hoogstraat krijgt een proefproject met een 

autovrije zone rond de school. We bekijken verder 
hoe we het centrum zo verkeersveilig en verkeersluw 
kunnen maken voor onze allerkleinsten.

• We maken het einde van het fietspad in de Gierledijk 
(aan Vlimmeren Sport en De Pegger) veiliger!

• Trage verbindingen zijn nodig, zeker voor nieuwe 
wijken. We plaatsen ‘zonder-vaart-straat’-borden in 
de wijken die dit wensen.

• Met de camera op het Zilvereind zijn er al 
verschillende verdachte voertuigen uit het verkeer 
gehaald. Met dit systeem kunnen we later ook zwaar 
verkeer uit het dorpscentrum weren.

Meer aandacht voor jongeren
• We zetten in op het onderhouden van onze 

speelpleintjes en willen deze verbeteren waar 
mogelijk, hierbij nemen we suggesties van onze 
burgers mee.

• Het pleintje tegenover de kerk, dat we met het 
gemeentebestuur hebben aangekocht, willen we 
invullen met inbreng van onze jongeren en jeugd.

• We hebben een nieuwe branddeur voorzien aan het 
terras van JH Wiedes en zijn bezig aan de uitbouw 
van het jeugdhuis. We vinden het belangrijk dat 
onze jeugd een mooie plaats heeft om veilig in 
eigen dorp uit te gaan.

Wij gaan voor veilige schoolomgevingen!

De Wiedes krijgt de nodig aandacht.

Mobiliteit en toegankelijkheid
• De fietsverbinding tussen Vlimmeren en 

Wechelderzande moet snel gerealiseerd worden.
• Toegankelijkheid van onze dorpskernen is 

belangrijk. Ook buiten de centra willen we 
voetpaden aanpassen aan rolstoelen, rollators en 
kinderwagens.

• De drempels op het Hei-ende verdwijnen! Deze 
geven te veel overlast voor buurtbewoners. We 
voorzien preventief een bord dat de snelheid 
aangeeft en pakken hardrijders aan.
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Veilig thuis in een welvarend Beerse-Vlimmeren

Senioren zijn thuis in Vlimmeren
• De Smulnamiddagen in Vlimmeren brengen senioren 

samen. Deze moeten worden uitgebreid.
• Onze mantelzorgers moeten meer ondersteuning 

krijgen! Daarom is er nood aan voldoende dag- en 
nachtopvang. (CADO)

• In Vlimmeren is er dringend nood aan flatjes voor 
zelfstandig wonen. Inwoners moeten in Vlimmeren 
kunnen blijven wanneer ze ouder worden. We 
verplichten elk groot project in Vlimmeren ook om 
woongelegenheden voor senioren te voorzien!

• We willen starten met een proefproject van Vlaanderen. 
Zo kan je een container aanbouwen aan je woning. 
Ouderenzorg wordt zo stukken eenvoudiger.

Sportief en proper
• De sportterreinen van Vlimmeren Sport werden na 

20 jaar eindelijk uit het zonevreemde gehaald. We 
moeten verder werken aan het verbouwen van de 
kleedkamers en het voorzien van een extra terrein 
en een kunstgrasveld. Bij het herinrichten van de 
sportcluster wordt ook extra parking voorzien.

• We hebben deze bestuursperiode al veel gedaan aan 
het voorkomen van zwerfvuil. We blijven werken 
aan een propere gemeente met bestaande en nieuwe 
initiatieven.

• Met SPORTSNACK willen we onze jongeren 
stimuleren om tijdens de middagpauze en na de 
schooluren aan sport te doen.  Daarnaast moet ons 
sportprogramma tijdens de schoolvakanties verder 
worden uitgebreid naar Vlimmeren.

We investeren in onze verenigingen.

Vlimmeren Sport krijgt broodnodige investeringen.
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Een Vlimmerse ploeg voor Beerse-Vlimmeren

 1. SMANS Marc 

 2. DIERCKX Sonja

 3. BOLS Ben

 4. JANSEN Lili

 5. LUYCKX Hans

 6. BOSCH Linda

 7. MARCELIS Nicole

 8. BLONDEEL Inge

 9. JANSSEN Marc

 10. VERSMISSEN Nora

 11. OOSTVOGELS Werner

 12. VINCK Diana

 13. MESKENS Levi

 14. ARCILA Andrea

 15. VAN DER LINDEN Tom

 16. SMANS Bart

 17. LENAERTS Hanne

 18. VAN KERKHOVE Fons

 19. DANEELS Roel

 20. MOSTMANS Wesley

 21. SLOCK Cindy

 22. SPAEPEN Robin

 23. SAK Ria

 24. CORNELIS Hans


25. WOESTENBORGHS                                                                       
Simonne

Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/beerse

Marc SMANS
61 jaar
Burgemeester
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Hans LUYCKX
29 jaar
Bestuurslid Worstenfeesten
Gemeenteraadslid

Nicole MARCELIS
60 jaar
Voormalig douanier
Gemeenteraadslid

Bart SMANS
37 jaar
Parlementair medewerker
OCMW-raadslid

Diana Vinck
57 jaar
Chef kassierster Makro
Penningmeester N-VA

Zo kan je een Vlimmerse stem geven!
Ben je akkoord met onze standpunten en wil je stemmen op Vlimmerse kandidaten 
die jou zullen vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Kleur dan op verkiezingsdag 
volgende bolletjes rood op de N-VA lijst:
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Frederik VAN WAUWE
41 jaar
Ondervoorzitter
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Bart
Smans
Plaats 6 provincie Antwerpen

Veilig thuis in een welvarend Beerse - Vlimmeren

Onze kandidaat uit Beerse-Vlimmeren 
voor de provincieraadsverkiezingen


