
“Dat Beveren ook cultureel op de kaart 
staat hebben we in grote mate aan 
Richard te danken. De cultuurboom 
heeft hij dubbel en dik verdiend !"

ECLUSE - sluis voor groene energie

Op  06/02 ll werd de eerste buis gelegd van 
een 5 km lang stroomnetwerk, dat de 
restwarmte van afvalverwerker Indaver  naar 
omliggende bedrijven zal brengen. Daarmee 
wordt de uitstoot van 100.000 ton CO2 
vermeden. Het project kost 30 miljoen € en 
komt er door samenwerking van Indaver, 
Sleco, Fineg, Infrax en de Maatschappij 
Linkerscheldeoever.    
Burgemeester  Marc Van De Vijver is tevreden : 
" Het project help niet alleen de CO2-uitstoot 
drastisch te verminderen, maar stimuleert 
ook bedrijven zich te vestigen in de regio 
want energie is goedkoop & betrouwbaar." 

"Bij een uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de haven wil 
Beveren niet opdraaien voor bijkomende natuurcompensaties, of slachtoffer  
worden van een hogere verkeersdruk, "zegt burgemeester Marc Van de Vijver."
Nav de inspraakronde rond de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit  stelde hij 
dat moest onderzocht worden hoe de capaciteit van de bestaande terminals kan worden 
opgedreven. "Zo blijkt  dat aan het Deurganckdok de vooropgestelde capaciteit, nu al hoger 
ligt dan wat aanvankelijk was aangekondigd. Logistiek is belangrijk, maar we moeten ruimte 
blijven voorzien voor industrie”, aldus Marc Van 
de Vijver.

Natuurcompensaties ?
Verwijzend naar de problemen rond het GRUP 
en naar het arrest van het Europees Hof van 
Justitie over de proactieve aanpak van de haven 
van Antwerpen ivm de natuurcompensaties, 
laat hij geen twijfel bestaan over het standpunt 
van Beveren : "Er kan – buiten wat nu voorzien 
is – geen sprake zijn van bijkomende 
natuurcompensaties op het grondgebied van 
Beveren. Daar bestaat geen draagvlak voor !”

Mobiliteit ?
Hij wil ook dat de gevolgen van eventuele 
uitbreidingen op het vlak van mobiliteit  in 
kaart gebracht worden en dat passende 
ingrepen worden voorzien. Hij betreurt dat 
Vlaanderen in het dossier van de verbinding 
tussen E34 en N70 (het plan van de Wase 
burgemeesters) rondjes blijft draaien.

EXTRA CONTAINER
CAPACITEIT, GEEN EXTRA
NATUURCOMPENSATIES !

CD&V-Beveren voor 100 % achter klimaatactieplan
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Veerle Vincke
(veerle.vincke@gmail.com)
www.beveren.cdenv.be
Volg ons ook op Facebook
Eindredactie : Ann Cools
Coverfoto : David Willems
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In Beveren zijn 7 op de 10 inwoners 
vrijwilliger in één of andere vereniging. 
Velen zijn zelfs actief in meerdere 
verenigingen. Dankzij die vrijwillgers 
kunnen scholen, rusthuizen, sport-, 
jeugd- en culturele verenigingen, en tal 
van andere organisaties een 
schitterende werking aanbieden. 
Dankzij hun steun zijn o.a. Levensloop, 
Buffet Hof ter Welle, BOKS, 
Palingfeesten ... een enorm succes. Zij 
zorgen ervoor dat Beveren een 
bruisende gemeente is, waarin het WIJ-
verhaal centraal staat.
Lees verder op p. 3

Richard Willems
50 jaar vrijwilliger

Burgemeester Marc Van de Vijver

CD&V denkt aan de toekomst en dus aan de 
volgende generaties. CD&V is er dan ook van 
overtuigd dat klimaat- en 
energiedoelstellingen noodzakelijk zijn om 
hun toekomst te verzekeren.
Op 29 november ll keurde de gemeenteraad 
het actieplan “Waasland Klimaatland” goed. 
Doel : minstens 20 % minder CO2-uitstoot 
tegen 2020.  Een greep uit  het Bevers actieplan :

• het plaatsen van zonnepanelen op    
            gemeentelijke gebouwen

• reduceren van elektriciteitsverbruik
            straatverlichting/ omschakelen naar LED               

•  relamping in gebouwen van de gemeente
• systematisch vervangen van vervuilende 

auto's van gemeente door hybride of 
elektrische voertuigen

• het Ecluse-project (zie artikel zelfde p.)

Eén van de CO2-neutrale autootjes die nu 

reeds deel uit maken van het wagenpark van 

de gemeente Beveren
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"Geen sprake van bijkomende compensaties op 

Bevers grondgebied !"



"Na de inhuldiging van de 2000'ste 
woning aan de Smishoek in Vrasene, is 
de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting niet op haar lauweren 
gaan rusten," zegt Ann Cools, 
voorzitter van de GMH.
  

Integendeel : op 22/03/ 2016 hield de GMH de 
tweede wedstrijdronde voor de aanduiding 
van een ontwerper  voor de  
meergezinswoning van 82 appartementen 
aan het Viergemeet.  De aanbesteding voor 
de aannemingsopdracht wordt in de loop van 
dit jaar verwacht, en start van de werken zou 
voor begin 2018 zijn. Ondertussen heeft de 
GMH met het OCMW en  Groep Intro een 
overeenkomst gesloten om een leuke 

buurtbrasserie op het gelijkvloers in te 
richten.
Op 15/12/2016 werd ook een ontwerper 
aangeduid voor PC Sabot, een project ism het 
OCMW,  waarvoor GMH als gedelegeerd 
bouwheer optreedt.  

Beveren organiseert zelf onderwijs, 
zowel  lager onderwijs als op 
secundair niveau met het GTI. Toch  wil 
Beveren ook de andere netten, met 
name het vrij gesubsidieerd onderwijs 
en het gemeenschapsonderwijs (GO) 
ondersteunen.
De gemeente bekostigt ondersteunende 
maatregelen, zoals o.m. busvervoer van en 
naar het zwembad en naar gemeentelijke 
activiteiten, projecten voor kleuters, een 
jaarlijkse toelage voor materialen, de 
organisatie van activiteiten die onmiddellijk 
aansluiten op de schooltijd. De 
buitenschoolse kinderopvang kan rekenen 
op een tussenkomst in de stijgende 
energiefactuuur. Bovendien klopten een 

aantal vrije scholen aan bij het 
gemeentebestuur en bekwamen een 
renteloze lening om hun infrastructuur aan te 
passen.
Tijdens de laatste gemeenteraad van 2016 
werd ook beslist om Sint-Rafaël, de school 
voor bijzonder lager onderwijs in Beveren, 
financieel te helpen. Immers : enkele klassen 
zijn momenteel in containers gevestigd en 
zijn dringend aan  vernieuwing toe, en de 
refter heeft waterschade opgelopen tijdens 
de laatste herfststormen. De gemeente 
Beveren zal gedurende 20 jaar de lening voor 
de broodnodige aanpassingen betalen.

Op 30/12/2016 legde Heidi Werrens 
de eed af als OCMW-raadslid. Zij volgt 
Mirèse Deckers op, die na 4 jaar de 
fakkel doorgeeft.

Heidi, geboren op 1 juli 1974, woont al haar 
hele leven in Kieldrecht. Samen met haar 
partner Hans Mets en haar 6 kinderen betrekt 
zij een woning in de Weverstraat 54, op een 
boogscheut van haar ouders. Zij werkt als 
office manager voor een advocatenkantoor. 
In het weekend vind je Heidi op de voetbal, bij 
de jeugdbeweging, in de bibliotheek, het 
toneel...

Heidi volgt Mirèse Deckers op, die al actief was 
in de CVP en CD&V sedert 1988. Zij was 
gemeenteraadslid, provincieraadslid, 
voorzitter van afdeling CD&V-Beveren, en 
sloot haar politieke carrière af als OCMW-
raadslid. Merci, Mirèse !!!

Heidi : 
"Tijdens mijn kennismaking 
met de infrastructuur en 
werking van het OCMW  zag ik 
zoveel moois. Ik was onder de 
indruk en wist meteen : hier wil 
ik mee mijn schouders onder 
zetten ! "

OCMW-Beveren stapje 
dichterbij Zorgbedrijf 
Waasland

Samen met de OCMW's van Sint-Niklaas, 
Kruibeke, Zwijndrecht en Wachtebeke wil het 
OCMW van Beveren de krachten bundelen. 
Hun gezamenlijke doelstelling is het 
zorgaanbod kwalitatief, rechtvaardig, 
betaalbaar, laagdrempelig en kostenefficiënt 
te maken. 

Speerpunten zijn : 

• verankeren openbaar
       aanbod van zorg

• wegen op prijsvorming
       van zorgaanbod

• schaalvoordelen door 
       gezamenlijke aankopen

• aangepaste zorg voor 
       specifieke doelgroepen

• opbouw expertise
• werkzekerheid
• voor personeel meer 

opleiding mogelijk
• inzet van gebruikers,  

       personeel, vrijwilligers
• focus op buurtgerichte

       zorg

NIEUWE OCMW-PLOEG : 
WIJ ZIJN ER VOOR U

HEIDI 
43 jaar
6 kinderen
woont in Kieldrecht
OCMW-raadslid
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Week van de vrijwilliger : 4- 12 maart 
Ken je een fantastische vrijwilliger ? Vergeet hem of haar niet : geef 
een pluim ! 

GEMEENTE BEVEREN 
STEUNT ALLE 
ONDERWIJSNETTEN
Katrien Claus, schepen voor onderwijs, licht toe

GMH draait op volle toeren

Een week om te bedanken !    
4 - 12 maart 2017 

In Beveren zijn duizenden vrijwilligers, 
dag in dag uit, weekdag, zondag en 
feestdag, in de weer voor hun buur, 
voor hun buurt, voor hun organisatie. 
CD&V vindt het werk van deze 
vrijwilligers van onschatbare 
waarde : het maakt de samenleving 
warm en menselijk. Daarom heeft de 
CD&V er op aangedrongen dat het 
vrijwilligerswerk kan blijven rekenen 
op de onverminderde financiële 
ondersteuning door de gemeente. 
 

Budget voor verenigingen 
in 2017 ongewijzigd
Tijdens de budgetbespreking werd niet 
geraakt aan de toelagen voor de 
verenigingen. Elke Beverse vereniging 
aangesloten bij één van de Beverse 
adviesraden kan een aanvraag indienen  
voor werkingssubsidies volgens het 
reglement goedgekeurd door hun 
adviesraad. 
Talloze verenigingen kloppen dan ook aan bij 
de gemeente, zowel jeugdverenigingen als 
gepensioneerdenbonden, zowel culturele 
als sportorganisaties,  ontwikkelingswerk,  
opvoedingsondersteuning,  milieugerichte  
organisatie, wijkcomités en nog vele 
anderen ...
Zo voorziet de gemeente in 2017 in totaal om 
en bij de 2,5 miljoen  EUR om de werking van 
al deze verenigingen te ondersteunen.
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Vooraanzicht van het project van de GMH aan 

het Viergemeet (simulatie 3D-architecten)




