
Kasteel Hof ter Welle,  het oudste burgerlijk 
gebouw in Beveren, is volledig in ere 
hersteld. 

Voormalig schepen van cultuur, Ernest Smet, 
initieerde het restauratiedossier reeds in 
2011.

De werkzaamheden zijn thans nagenoeg 
voltooid. Het ontwerp verbindt oud en 
nieuw: zo is een functioneel gebouw 
gecreëerd met aandacht voor de 
historische aspecten.

Het museum en de bib van de 
heemkundige kring zullen hier een vaste 

stek krijgen en verscheidene lokalen 
worden ingericht als vergaderruimten 
voor de talrijke Beverse verenigingen. De 
prachtig gerestaureerde kapel (foto 
voorpagina genomen tijdens rondleiding 
van ons afdelingsbestuur door Richard 
Willems) wordt een openbare 
evenementenzaal.

Vanaf september wordt dit erfgoedhuis 
voor het publiek open gesteld. 
Kom dus zeker kijken tijdens de open-
monumentendag op 10/09 e.k.!! 

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:
Veerle Vincke: veerle.vincke@gmail.com

Eindredactie: 
Ann Cools
Onze website: www.beveren.cdenv.be
Volg ons op Facebook: CD&V Beveren

in BEVEREN
Beveren.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Beveren jaargang 17 - juni 2017

  BEVEREN      
verbinden           

v.
u.

: J
on

at
ha

n 
Ca

rd
oe

n,
 W

et
st

ra
at

 8
9 

- 1
04

0 
 B

ru
ss

el

Voorwoordje voorzitter

Beste lezer,
Met de vakantie voor de deur valt het 
jachtige leven in de meeste gezinnen 
even stil: hét moment om tijd te maken 
voor de kinderen, de familie, de 
vrienden.
Iedereen komt buiten en geniet van de 
wijkfeesten, kermissen, het 
straattheaterfestival, een run, een 
BBQ ... Kortom: gedurende enkele 
weken staat het verbonden zijn met de 
buren, met de  dorpsgenoten, centraal. 
Als CD&V ondersteunen wij al deze 
dynamische initiatieven omdat op die 
manier banden gesmeed worden voor  
een nog bruisender Beveren.
Noteer  eveneens op 12/08 het feest van 
de burgemeester (zie p. 2 van dit 
krantje). Ook daar: van harte welkom!
Geniet alvast van uw welverdiende 
vakantie!

Veerle Vincke
Afdelingsvoorzitter CD&V Beveren

Uitnodiging: 12/08/2017
Feest van de burgemeester

Rekening 2016: 10 mio overschot

Files ... CD&V trekt aan de alarmbel

Hof ter Welle: nieuwe parel aan 
Beverse kroon

WIJ verbinden 
BEVEREN

HOF TER WELLE: NIEUWE
PAREL AAN BEVERSE KROON



De CD&V fractie bepaalde tijdens 
haar fractiedag de prioriteiten 
voor de komende jaren, o.a. ivm 
mobiliteit, ruimtelijke ordening ,  
onderwijs, financiën, veiligheid, 
sociaal beleid,   maar steeds met 
focus op VERBINDEND WERKEN

Rekening 2016: overschot 
van 10 miljoen EUR
Begrotinswijziging juni 2017: meer middelen voor sociaal beleid en benoemingen van 
personeel prioritair

OCMW-rekening 2016: 
2 mio minder uitgaven 
dan gebudgetteerd!!!
Enkele opvallende gegevens:

• Ondanks de  goede cijfers springt de 
stijging (+ 31 %) van de hulpvragen  in 
het oog. 

• De minder lange wachtlijsten voor 
opname in een rusthuis en de stijging 
van de uren gezinszorg tonen aan dat 
de mensen langer thuis blijven 
wonen.

• Fusie van  Briels, De Notelaar & Boeyé-
Van Landeghem tot 1 campus.

• Start nieuwbouw Sint-Elisabeth, De 
Linde & assistentiewoningen Sabot.

Zorgpremie in stijgende lijn
De zorgpremie vervangt de ristorno op 
nutsvoorzieningen en probeert mensen 
die  net uit de boot vallen voor de 
zorgpremie van de mutualiteiten een 
gelijkaardige ondersteuning te bieden. 
Sedert het invoeren van de gemeentelijke 
zorgpremie in 2012  steeg het nodige 
budget van 200.000 naar 280.000 EUR. In 
de budgetwijziging wordt er nog 10.000 
EUR extra gereserveerd voor zorpremies.

B-pas in de maak
Om een oplossing te bieden aan gezinnen 
die niet in staat zijn de schoolrekeningen 
te betalen, onderzoekt de gemeente de 
mogelijkheid om met een zogenaamde B-
pas te starten. De budgetten voor de B-pas 
en de kindpremie zouden dan idealiter 
geïntegreerd kunnen worden.

Dienstverlening aan burger prioritair
De dienstverlening wordt op het huidige 
niveau behouden, ondanks de stijging van 
de werkingskosten en de impact van de 
indexaanpassingen. Bovendien heeft het 
bestuur resoluut gekozen om haar 
personeel te motiveren, door de statutaire 
benoeming van het personeelsbestand 
verder te zetten, in tegenstelling tot andere 
gemeenten die besparingen bij het 
personeel halen.

Rekening 2016 sluit af met 
overschot van 10 miljoen EURO
Met dat overschot kan een deel van de 
investeringen worden afbetaald. Op 
die manier moet slechts 6 mio geleend 
worden. 

De gevolgen van de toegenomen 
verkeersdrukte op de E17 en in de 
Waaslandhaven  zijn in Beveren overal 
voelbaar. Daarom dringen WIJ aan, samen 
met het gemeentebestuur,  op structurele en 
degelijke maatregelen van zowel de 
Vlaamse als de federale regering.

WIJ vragen dringend een opwaardering 
van het openbaar vervoer: dat betekent 
dat DE LIJN haar netwerk naar, van en 
doorheen Beveren moet uitbreiden en  dat 
de frequentie in het station van Beveren naar 
een IC-verbinding om het half uur moet 
opgewaardeerd worden.

WIJ vragen een ernstige ondersteuning 
voor de aanleg van fietspaden zowel 
binnen de gemeente als inter-city door 
vrijmaken van middelen en versoepeling 
van de procedures.

WIJ vragen dringend middelen om het 
zwaar verkeer uit onze dorpskernen te 
weren: WIJ zijn tevreden dat onze 
burgemeester Marc Van de Vijver en schepen 
Raf Van Roeyen het akkoord van de 
gemeenteraad voor de uitbreiding van de 
tonnagebeperking hebben kunnen 
bekomen: dat betekent dat vrachtwagens 

van meer dan 3.5 ton niet meer door de 
dorpskernen van Vrasene, Kallo, Haasdonk 
en Melsele mogen daveren, op zoek naar een 
kortere weg naar de haven. Maar hoe 
kunnen vreemde vrachtwagenchauffeurs 
gestopt en beboet worden, als zij dat toch 

doen? WIJ vragen dringend instrumenten 
om de tonnagebeperking te kunnen 
afdwingen!

WIJ vragen een ernstige aanpak van de 
mobiliteit rond Antwerpen, waardoor 
Beveren niet meer gebruikt wordt als zone 
met sluikwegen voor vrachtwagens en voor 
Antwerpen bestemd verkeer.  Daarom 
roepen WIJ de Vlaamse Regering op niet 
alleen de focus op Antwerpen te leggen 
maar  ook in samenwerking met en voor 
Beveren en het Waasland oplossingen uit te 
werken.

Maarten Heyrman is tevens sectievoorzitter 

van de CD&V-sectie Kallo

Maarten Heyrman 
(Kallo) naar 
directiecomité GMH
Tijdens de raad van bestuur van de 
Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting van mei ll werd Maarten 
Heyrman verkozen tot directielid. Hij volgt 
daarmee Louis Engels op, die na 30 jaar de 
fakkel doorgeeft. Louis blijft nog wel lid van 
de raad van bestuur van de GMH. Maarten 
is 45, gehuwd en papa van 2 dochters. Hij 
is werkzaam bij Exxon Mobil als 
raffinaderijoperator.

Noteer ook op 15 augustus het ambachtelijk oogstfeest, georganiseerd door de Nachtvlinders van Haasdonk,
eveneens Heirbaan 61 te Haasdonk. Allen van harte welkom!!!

CD&V TREKT AAN DE ALARMBEL
File, file, file … Wie van Vijfstraten naar de tramterminal wil rijden moet er 
toch een half uurtje voor uittrekken. Wie ’s morgens, komend van de E17 naar 
de haven wil, wordt geconfronteerd met lange files. Is er een ongeval gebeurd 
op de E17, dan slikt heel Beveren de overlast. 

Beveren en het Waasland 
moeten betrokken worden 

bij het zoeken naar 
oplossingen  voor de 

verkeersproblematiek 
rond Antwerpen !!! 




