
 

Zalige kersttijd en onze beste M ensen voor 2018! 
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Wist je dat jaarlijks 5% van het 
CD&V-lidgeld naar TRIAS gaat en 
dat CD&V de enige politieke partij 
is die dat doet ?
TRIAS is een internationale organisatie 
die ondernemende mensen in het 
Zuiden steunt onder het motto "Dromen 
worden kansen". Tanzania is een van de 
landen waar TRIAS actief is: zo heeft 
TRIAS de Masai vertrouwd gemaakt met  
het coöperatieve gedachtengoed. Met 

respect voor hun tradities leerde TRIAS 
de semi-nomadische veehouders hoe ze 
hun gezinsinkomen kunnen verhogen, 
met speciale aandacht voor de 
economische activiteiten van jongeren 
en vrouwen. 
Wanneer teveel mensen geen 
toegang hebben tot drinkwater, 
gezondheidszorg en onderwijs, is 
het onze plicht als christen-
democraten om te reageren. Het is 

een inspirerend WIJ-verhaal, waar 
wij als CD&V graag structureel 
onze schouders onder zetten.

Veerle Vincke, afdelingsvoorzitter, ging 
op inleefreis naar Tanzania van 27/11 tot 
5/12 ll (zie foto hierboven). Zij roept op 
om TRIAS te steunen. 
Dat kan via http:/bit.ly/2BLdhVo
Giften van 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar
Bekijk ook http://bit.ly/2B1Hhz5

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking 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:

Afdelingsvoorzitter Veerle Vincke
(veerle.vincke@gmail.com)

Volg ons op FB: cdenvBeveren
Website: ww.beveren.cdenv.be

Eindredactie: Ann Cools

in BEVEREN
Beveren.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Beveren jaargang 5 - december 2017

2017 heeft haar geheimen prijs gegeven. Met veel nieuwsgierigheid kijken 
we uit naar 2018. Hoe snel toch vliegt een jaar voorbij! Zo ook met  
bestuursperiodes. Deze heeft er al 5 jaar op zitten en er is enorm veel 
gerealiseerd. Maar het werk is niet af!
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Plannen maken en uitvoeren duurt jaren, 
over bestuursperiodes heen. Continuïteit is 
hierbij belangrijk. Precies daarom doet CD&V 
als grootste bestuurspartij niet mee aan het 
opbod aan berichten over lijstvorming. Wij 
wachten hier heel bewust mee. De bevolking 
gaf ons een mandaat om zes jaar te besturen: 

als burgemeester wil ik tot het einde mijn 
verantwoordelijkheid opnemen.  Beveren 
mag niet stilvallen omdat politici in 
verkiezingsmodus zitten.  
2018 belooft een boeiend en uitdagend jaar 
te worden. Dat wens ik ook u toe. Van harte.
               Marc Van de Vijver, uw burgemeester

Een echt WIJ-verhaal 

Polderwandeling van 
secties Verrebroek en Kieldrecht 

Viering 11 november  

Pelgrim van  
St-Martinusroute op 
doortocht in Beveren 

Bib op eerste seniorenbeurs De Beverse CD&V-jongeren 
op hun enige onvervalste stoofvlees-frietavond 

Grielen met Sinte-Maarten  

Gemeenteraadsleden op havenbezoek 

Afdelingsvoorzitter Veerle 

Vincke op inleefreis in 

Tanzania 



De Optimisten 
Het clubje van Simone, Suzanne, Ariette, 

Juliette, Esther en Jacqueline

"We hebben hier al goed onze 
draai gevonden"

Feest van de burgemeester voor het goede doel:   
Hof ter Welle en Trias 

Op woensdag 30 november ll. verhuisden 72 senioren 
naar het oud gebouw van WZC De Notelaar: 41 
bewoners van het Haasdonkse WZC De Linde en 31 
bewoners van WZC Sint-Elisabeth van Vrasene kregen 
er een nieuwe stek. Daarvoor hadden de eigen 
technische diensten van het OCMW grondige 
aanpassingen gedaan om de nieuwkomers een 
gezellige kamer te geven.  

"Als gemeente hebben we ervoor gekozen om te blijven 
investeren in de zorg voor onze senioren, liever dan het volledig 
aan de privésector over te laten. Alleen zo kunnen we wegen op 
het seniorenbeleid in onze gemeente en de dagprijs 
beïnvloeden en onder controle houden," zegt Dirk Van Esbroeck, 
voorzitter van OCMW-Beveren.

In Haasdonk zijn de werkzaamheden al gestart: de nieuwbouw 
komt in een U-vorm omheen het oude gebouw (zie foto 
rechtsboven). In elk van de nieuwe rusthuizen komen 36 nieuwe 
kamers. De gemeenschappelijke ruimte wordt licht en gezellig 
(foto linksboven) en de  kamers worden ook veel ruimer (26m2). 

In Vrasene starten de bouwwerken in de loop van 2018:  daar 
komen ook 5 aanleunflatjes. De nieuwbouw wordt naar het 
huidige binnenplein toe georiënteerd: slechts 1 seniorenwoning 
moet ontruimd worden. 

Op 28/11 ll. keurde de gemeenteraad ook goed dat 
Beveren toetreedt tot Zorgpunt Waasland: op die 
manier  blijft betaalbare en kwalitatieve zorg 
toegankelijk voor iedereen. 

Piekuurtreinen moeten blijven!

"Het is onaanvaardbaar dat de NMBS haar 
dienstverlening in Beveren zo ingrijpend wijzigt dat het  
leven van trouwe treingebruikers helemaal overhoop 
gegooid wordt, " zegt Raf Van Roeyen, schepen van 
mobiliteit. "Op die manier worden mensen bijna 
verplicht om opnieuw de auto te gaan gebruiken!" 

Wel positief is dat in januari 2018 gestart kan worden met de 
uitvoering van de missing link in het fietspad langsheen het spoor, 
nl. het traject van Beveren naar Zwijndrecht.  Dat zal tegen de 
zomer van 2018 klaar zijn. 
Positief is ook dat  de fietsenstalling aan het station zal uitgebreid 
worden voor minimaal 360 fietsen, met overkapping én 
verlichting. Aan de Kruibekesteenweg wordt een kleinere 
fietsenstalling voorzien voor 56 plaatsen. De totale uitgave wordt 
op 190.000 EUR geraamd, incl. BTW

CD&V OCMW-ploeg  checkt de Oude Notelaar voordat de bewoners van 
De Linde en Sint-Elisabeth er hun intrek nemen … en zag dat de eigen 
technische dienst prachtig                 werk leverde 

Juf Anneleen Deckers is opgetogen: "Veel meer plaats voor juffen, 

meesters en kindjes. Dat maakt allen vrolijk en opgewekt," zegt ze

CD&V blijft onderwijs op eerste 
plaats zetten

"Voor CD&V is onderwijs prioritair, want investeren in 
onze jongeren is investeren in de toekomst. Deze visie 
ligt aan de basis van al onze beslissingen, zowel voor 
het gemeentelijke onderwijs als voor de andere netten," 
zegt Katrien Claus, schepen van onderwijs.
Na de in gebruikname van de nieuwe vleugel voor de 
Lindenlaanschool - overigens volledig met eigen middelen 
gebouwd-, is Katrien blij dat ook het GTI een grondige facelift 
krijgt. De nieuwe schrijnwerkerij is bijna af, en over een periode 
van 2 tot 3 schooljaren wordt de oudste klassenblok 
gerenoveerd, een administratieve ruimte met onthaal  gebouwd,  
de werkplaatsen worden gerenoveerd, er komen nieuwe 
klaslokalen en een sporthal bovenop de werkplaatsen. 
Deze sporthal zal na de schooluren ook ter beschikking gesteld 
worden van diverse sportverenigingen.

Aan het station van Beveren legt Raf Van Roeyen uit waar de 

uitbreiding van de parking en de fietsenstalling komen




