
"Als burgemeester sta ik tussen de 
mensen, op een volkse manier. Ik wil de 
burgervader zijn voor iedereen in 
Beveren."

Leninglast gemeente daalt 
het tweede jaar op rij

De gemeente heeft naast ruime financiële 
reserves ook een vrij hoge schuldenlast. 
Zowel in 2014 als in 2015 zijn we erin   
geslaagd minder nieuwe leningen op te 
nemen dan dat er leningen werden afgelost. 
Hierdoor daalt onze totale leninglast, wat 
naar de toekomst toe zeer belangrijk is, 
gezien de plannen om in 2025 de kern-
centrales te sluiten, wat gevolgen zal hebben 
voor onze inkomsten.
Uit een recente studie bleek nogmaals dat 
Beveren blijft behoren tot de gemeenten 
met de laagste gemeentebelasting. Met een 
personenbelasting van 5 % (tegenover het 
Vlaams gemiddelde van 7,27 %) is het goed 
wonen in onze gemeente. Dat heeft 
natuurlijk te maken met de aanwezigheid 
van een aantal grote bedrijven in de 
Waaslandhaven. Naast de lasten hebben we 
als gemeente inderdaad ook de lusten: we 
kunnen blijven investeren en een ruim 
dienstenaanbod naar onze inwoners toe 
overeind houden, met een beperkte 
financiële inbreng van onze burgers. 
Onze financiën zitten op koers, maar 
waakzaamheid blijft geboden!

Marc Van de Vijver
Uw burgemeester
Verantwoordelijk voor Financiën 

Katrien Claus, schepen
Marc is ondertussen al meer dan 10 jaar onze burgemeester. Hij heeft  een zeer grote 
dossierkennis opgebouwd waardoor hij een belangrijke rol speelt in het college. Vooral zijn 
financiële  kennis is onmisbaar. In de meeste dossiers speelt hij een bemiddelende rol, maar 
als het nodig is, is hij in staat een beslissing door te drukken. 

Herman Janssens, inwoner 
Marc ken ik al heel wat jaren. Ook voordat hij 
burgemeester werd en eigenlijk is hij altijd 
dezelfde gebleven. Misschien wat serieuzer op 
de officiële momenten en hard als het moet, 
maar voor de rest een gewone man tussen de 
mensen, met een oor voor de problemen van 
iedereen. Een burgemeester voor en van het 
volk.

Jo Van Duyse, 
lid JongCD&V
Marc is een zeer belezen man. Vooral politieke 
geschiedenis boeit hem. Hij is ook een 
begenadigd verteller: wie in zijn gezelschap 
vertoeft, verveelt zich nooit!

Veerle Vincke, 
voorzitter CD&V
Marc is voor onze partij een boegbeeld. Als burgemeester is hij het eerste aanspreekpunt voor 
de bevolking. En hij zorgt ervoor dat hij aanspreekbaar is. Als er iets te doen is in Beveren, is 
hij aanwezig. Van een kermis en een jaarmarkt tot een gesprek met ondernemers, hij zal er 
zijn. Hij is een burgemeester voor elke inwoner van Beveren.

WIE IS MARC?

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/doe-mee/lid-worden

Uw lokale contactpersoon:
Veerle Vincke
(veerle.vincke@cdenvbeveren.be)
www.cdenvbeveren.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/beveren.cdenv

in Beveren
beveren.cdenv.be
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Beste inwoner, 

Het is me een ware eer en genoegen elke 
dag aan het hoofd te staan van deze 
dynamische, sociale en gezinsvrien-
delijke gemeente. Om jullie nog beter te 
leren kennen nodig ik jullie allen dan 
ook uit op mijn jaarlijks Feest van de 
Burgemeester op 2 juli 2016. Tra-
ditioneel kan u genieten van een BBQ en 
we sluiten af met een dansfeest. De 
opbrengst van het feest gaat dit jaar 
naar de VZW Boks, een vereniging die 
kinderen en volwassenen met een 
stofwisselingsziekte ondersteunt. 

Beveren,
bruisende gemeente

Burgemeester Marc Van de Vijver



Geen Tibetaanse schaapkameel, 
maar een initiatief van Netwerk 
Duurzame Mobiliteit. LAMA staat voor 
"Laboratorium voor Mobiele Alter-
natieven". Het concept is om ideeën 
rond mobiliteit vanuit de basis te laten 
groeien en tot duurzame oplossingen 
te komen.

Alle Vlaamse steden en gemeenten konden 
zich kandidaat stellen. Schepen van 
mobiliteit,  Raf Van Roeyen, diende een stevig 
dossier in en ... Beveren werd geselecteerd.
Het proefproject focust op Melsele. De eerste 
bijeenkomst ging door op 19 mei en werd 

druk bijgewoond. Op 19 juni heeft een tweede 
bijeenkomst plaats. Bedoeling is de sug-
gesties te bundelen en deze tijdens de week 
van de mobiliteit in september uit te testen. 
Schepen Raf Van Roeyen engageert zich om 
de bruikbare ideeën ook  effectief uit te 
voeren.

Dit jaar werden we reeds twee maal 
geconfronteerd met abnormaal veel 
neerslag op korte tijd, met als gevolg 
wateroverlast in delen van Vrasene en 
Melsele. De ingrepen van het verleden  

(realiseren van een bypass) die jaren hun 
effect niet hebben gemist, blijken thans 
niet meer voldoende te zijn.

De afgelopen maanden heb ik samen met 
mijn medewerkers dan ook verschillende 
malen vergaderd met verantwoordelijken 
van de Polder en van de Provincie. Samen 
hebben we een analyse gemaakt van de 
problemen en onderzocht welke bijkomende 
maatregelen er moeten genomen worden 
om wateroverlast te vermijden. Zo zal de 
Provincie opdracht geven om een hydro-
logische studie te maken. Zo kan op basis van 
computermodellen de huidige 

situatie in kaart gebracht worden. Daaruit 
kan dan afgeleid worden welke structurele 
maatregelen er moeten genomen worden,  
bijvoorbeeld bijkomende buffercapaciteit, 
herkalibrering van waterlopen of extra 
pompcapaciteit.

Intussen zijn er ook maatregelen op korte 
termijn genomen door de Provincie en 
Polder, zoals het ruimen van de beken.
Vanuit de gemeente zullen we op korte 
termijn ook een aantal maatregelen nemen, 
zowel in Vrasene als in Melsele.

Polder, Provincie en Vlaams Gewest zoeken 
een manier om de wateroverlast 
weloverwogen aan te pakken.

Marc Van de Vijver

Een tweetal jaar geleden kwamen 
OCMW Beveren en de vzw Samenwer-
kingsverband Ouderenzorg Waas-
land tot een overeenkomst: het OCMW 
zou een nieuw rusthuis bouwen in 
Vrasene en daar de bedden van 
Haasdonk en Vrasene in onder 
brengen. De vzw zou dan een nieuw 
rusthuis bouwen in Haasdonk.

Gewijzigde 
subsidieregeling 

Door  het wegvallen van de subsidies  voor de 
uitbating van een rusthuis kon de vzw 
Ouderenzorg geen garantie geven voor het 
bouwen van het  woonzorgcentrum in 
Haasdonk. Daarom heeft het OCMW van 
Beveren beslist  -  in samenspraak met de vzw  
- dan toch zelf, zowel in Haasdonk als in 
Vrasene, een woonzorgcentrum te bouwen.

WIJ-maatschappij

Door deze beslissing worden de OCMW-
bedden opnieuw verdeeld tussen Vrasene en 
Haasdonk en zal het OCMW  beide rusthuizen 
met eigen middelen bouwen. Immers, voor 
CD&V is het allerbelangrijkste dat de senior in  
de eigen deelgemeente opvang vindt.

“Blij dat we de senioren 
maximaal in 
hun eigen 
deelgemeente 
opvang kunnen 
aanbieden!”

Win-win 

Doordat het woonzorgcentrum in 
Vrasene dan niet zo groot hoeft te zijn, 
kunnen 8 van de 10 seniorenwoninen op 
het binnenplein behouden blijven.
"We onderzoeken ook welke voor-
zieningen we eventueel nog kunnen aan-
bieden," zegt Dirk Van Esbroeck, voor-
zitter van het OCMW. "We denken daarbij 
aan herstelverblijf voor senioren, 
assistentiekamers, andere vormen van 
samenwonen, ..." 
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Interesse in onze digitale nieuwbrief ?
Stuur een mailtje naar secretariaat@cdenvbeveren.be

EXTREME NEERSLAG 
VRAAGT OM 
BIJKOMENDE INGREPEN

Melsele uitgekozen als proefgemeente voor LAMA

Hof ter Welle 
schot in de roos

Eind mei kon de Gewestelijke Maat-
schappij voor Huisvesting 34 appar-
tementen aan de Hof ter Wellelaan in 
verhuring geven.

Van de 34 appartementen zijn er 8 duplexen 
met vier slaapkamers. De overige appar-
tementen beschikken over één slaapkamer, 
waarvan de meesten aanpasbaar zijn voor 
rolstoelgebonden huurders.

"Met deze realisatie hebben we proberen in 
te spelen op de vraag zoals die zich 
manifesteert op onze wachtlijsten," zegt Ann 
Cools, voorzitter van de Gewestelijke 
Maatschappij voor Huisvesting (GMH). "Er is 
immers grote vraag, enerzijds naar 
woningen voor kinderrijke gezinnen en 
anderzijds naar appartementen met één 
slaapkamer."

Door de nabijheid van het station en de 
wekelijkse dinsdagmarkt op wandelafstand, 
is dit een gedroomde woonplek voor velen. 
Gezien het succes, overweegt de GMH ook 
het resterende deel van het vroegere 
voetbalterrein aan te kopen en verder te 
ontwikkelen.
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