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Samen strijden
tegen corona:
vaccinatiecampagne
uit de startblokken
Zwerfkattenbeleid
Bewegen is gezond!
Bewegingscoach Joost Van Bogaert
geeft u een zetje

Stewards Guido Gillis, André Bruneau, Julien Gillis en Georges De Bock staan iedere dinsdag paraat ter controle van de opgelegde
coronamaatregelen.

SLUITINGSDAGEN
Gemeentediensten
Maandag 5|04 (paasmaandag)
De loketten van het gemeentehuis en de permanenties deelgemeenten werken momenteel enkel op afspraak.
U kunt een afspraak maken online via www.beveren.be of via
T 03 750 15 11.

COLOFON
‘Onze Gemeente’ is een uitgave van gemeente Beveren
Verantwoordelijke uitgever:
Marc Van de Vijver, burgemeester
Stationsstraat 2, 9120 Beveren

Sociaal Huis
De diensten van het Sociaal Huis werken enkel op afspraak:
T 03 750 46 00
E sociaalhuis@beveren.be

Eindredactie:
Communicatiedienst, Grote Markt 2, 9120 Beveren
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
www.beveren.be
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Zo 4|04 en ma 5|04 (Pasen en paasmaandag)
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Ter Vesten
Maandag 5|04 (paasmaandag)

Gedrukt door:
Drukkerij IPM Printing,
Nestor Martinstraat 40
1083 Ganshoren

Wegens de verhuis naar het nieuw gemeentehuis
zijn de loketten van het gemeentehuis in Beveren
gesloten van wo 21|04 t.em. za 24|04.

Verdeeld door:
Sardrickx, Kapelstraat 41, 9150 Kruibeke
Oplage:
22 800 ex.

Politie
Het politiekantoor in Beveren (Gravendreef) is 24 uur per dag,
7 dagen per week open, ook op brug- en feestdagen. Heeft u
dringende politiehulp nodig? Of heeft u iets verdachts gezien?
Bel dan meteen het noodnummer 101!
Kijk op www.politiewano.be voor de openingsuren van uw
politiekantoor.
Of maak een afspraak maken voor niet-dringende meldingen
via www.politiewano.be.
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Het vaccinatiecentrum in de oude sporthal in Beveren werd op 9 februari uitvoerig getest tijdens een zogenaamde ‘Dry Run’ met
vrijwilligers. Deze ‘Dry Run’ was een simulatie van het vaccinatiegebeuren, maar dan zonder het echte vaccin.
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IN DE KIJKER
Vaccinatie in Beveren in de startblokken.
WERK IN UITVOERING
BESLIST
HET GESPREK
Over het gemeentelijk zwerfkattenbeleid.
HET LOKET
MENSEN
Onze vrijwilligers in tijden van corona.
DE PRAKTIJK
OOGAPPELS
HET PLEKJE VAN
Jos Van den Branden
FEEST!
UITGELICHT
Nieuw: premie voor waterdoorlatende verharding.
TELEX
ACTIEF
BANK VOORUIT
Op stap met ‘Bewegen op verwijzingscoach’ Joost Van Bogaert.

Op de cover:
Roger Stuer was een van de eerste inwoners van Beveren die een spuitje met het vaccin tegen Covid-19 kreeg
toegediend. Op maandag 11 januari waren de bewoners van WZC De Notelaar als eersten aan de beurt.
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ik laat me vaccineren

blijf de voorzorgsmaatregelen volgen.

04

voor mezelf
en voor mijn vrienden,
zodat ons sociaal leven
straks weer openbloeit

IN DE
KIJKER
Mensen krijgen graag pasklare antwoorden voor hun problemen. Onzekerheid en twijfel slaan
ons uit het lood. In zulke situaties als deze met de Covid-19 pandemie vertrouwen we best op
onze overheid en onze wetenschappers. Wie anders gaat onze kapitein zijn die ons door woelig
water leidt? Maar ook voor de wetenschap en de overheid is zowel dit virus als de aanpak van
de pandemie, onbekend terrein. Wat de vaccins betreft zijn we bovendien overgeleverd aan de
farmaceutische industrie. Maar laat ons positief blijven: de vaccins werden in een recordtempo
ontwikkeld omdat heel veel onderzoekers tegelijkertijd aan de slag gingen om een vaccin te
ontwikkelen. En ze zijn veilig want alle veiligheidsstappen werden gezet door het onafhankelijk
Europees geneesmiddelenagentschap EMA.
Nog even geduld oefenen is de boodschap en de coronamaatregelen blijven naleven vooraleer we
de verlossende prik krijgen en we ons gewone leven terug kunnen opnemen.
In dit artikel laten we u kennismaken met Eerstelijnszone Waasland die de vaccinatiecampagne
samen met gemeente Beveren coördineert. We hopen iedereen die met twijfels zit over het
vaccin te overtuigen om zich, in het belang van de eigen gezondheid en die van ons allen, te laten
vaccineren. Ten slotte nemen we u mee naar het vaccinatiecentrum van Beveren.
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VACCINATIECAMPAGNE
IN BEVEREN
In januari startte de vaccinatieronde in de woonzorgcentra. Momenteel zijn ook de zorgverleners aan de beurt.
De volgorde van vaccinatie wordt bepaald door Vlaamse Taskforce, afhankelijk van de beschikbare vaccins.
Als de vaccinatiecentra in het hele land vlot draaien, dan kunnen tegen eind augustus ruim 9 miljoen Belgen
gevaccineerd zijn. Dat is meer dan 70% van de bevolking, wat nodig is om groepsimmuniteit op te bouwen.
De inwoners van Beveren zullen hun vaccin krijgen in de (oude) sporthal, Klapperstraat 103 in Beveren.
Met vereende krachten werd de sporthal in sneltempo omgevormd tot een vaccinatiecentrum.

IEDEREEN KRIJGT
EEN UITNODIGING

HOE NAAR HET
VACCINATIECENTRUM?

Als het uw beurt is om gevaccineerd
te worden, ontvangt u een uitnodiging
via sms, brief en mail. Daarbij heeft u
de optie om te bevestigen, te weigeren
of de afspraak te verplaatsen. Indien u
een vaccinatie wenst, gelieve dan uw
komst te bevestigen.

Het vaccinatiecentrum is vlot
bereikbaar met de WAGEN
en de FIETS. Er is voldoende
parkeergelegenheid vlakbij.

WAT BRENGT U MEE?
• Uw uitnodiging
• Uw identiteitskaart

HOE VERLOOPT
DE VACCINATIE?
In het vaccinatiecentrum in Beveren
zijn 6 vaccinatielijnen (bij volle
capaciteit). Men streeft ernaar om zo’n
20 à 25 inentingen per uur per lijn af te
werken. Hoe alles verloopt leest u op
de rechterpagina.

Met de BUS kunt u vanuit alle
deelgemeenten, met uitzondering
van Doel, vlot tot in Beveren geraken.
Ofwel stapt u aan Beveren Markt
over op de gratis pendelbus naar de
sporthal, ofwel neemt u een halte op
wandelafstand:
• Halte P. Steenssensstraat/J. Van
Hoofstraat vanuit Vrasene (lijn 85)

MOET IK ME NOG AAN DE
CORONAMAATREGELEN HOUDEN
NA MIJN VACCINATIE?
Ja, ook nadat U gevaccineerd bent,
is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen.
Pas als meer dan 70% van de bevolking
is gevaccineerd, zullen we weer
controle hebben over het virus en
de verspreiding ervan. Ondertussen
zullen in functie van de stijgende
vaccinatiegraad wel al een aantal
versoeplingen mogelijk zijn.

• Halte Oude Zandstraat ter hoogte van
AZ Nikolaas (lijn 81, 82 en 85)
Kunt u zich moeilijk naar een bushalte
begeven? Contacteer dan tijdig
de BELBUS. Reserveren kan online via
www.delijn.be of via T 09 211 91 91.
Kunt u zich niet op eigen kracht met het
openbaar vervoer verplaatsen of bent u
rolstoelgebruiker? Contacteer dan tijdig
de HANDICAR T 03 750 46 06.
Info en voorwaarden Handicar,
zie www.beveren.be.
Achter de schermen zoeken we extra
oplossingen voor mobiliteitsproblemen
op maat.
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten
om mensen de komende maanden
te helpen vervoeren? Lees hoe u zich
kunt aanmelden in de rode kader op
pagina 9.

   
 
  
 

  
 

 
   

CALL CENTER VACCINATIECENTRUM | T 03 750 16 00
Met vragen die rechtstreeks met het vaccinatiecentrum te maken hebben (wijzigen
afspraak, assistentie om uw afspraak te bevestigen) kunt u terecht op T 03 750 16 00.
Dit nummer is van maandag tot vrijdag te bereiken van 8.30 tot 17 uur.
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Hoe verloopt je
vaccinatie?
Het parcours in
vier stappen.
1. HET ONTHAAL

3. DE VACCINATIERUIMTE

Je checkt in. De onthaalmedewerker controleert uw
identiteitsgegevens. Je wordt begeleid naar een van de
acht administratieve ruimtes. Als je je te vroeg meldt,
mag je even plaatsnemen in een bufferruimte.

De verpleegkundige vaccineert je. Er is één type vaccin
per vaccinatieruimte.

2. DE ADMINISTRATIEVE RUIMTE

Je mag na de vaccinatie een kwartier rusten
in de wachtruimte. Er is een medewerker in de
buurt om stoelen te ontsmetten en om eventuele
nevenwerkingen te signaleren. Er zijn extra stoelen
voor mogelijke mantelzorgers en begeleiders. Apart
sanitair voor de patiënten is voorzien.

4. DE WACHTRUIMTE

De administratief medewerker geeft je info over
het vaccin en over eventuele nevenwerkingen.
Je medische voorgeschiedenis en huidige
gezondheidstoestand wordt overlopen. Registratie en
afspraak voor een tweede inenting.
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ZORG &
GEZONDHEID
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ALLE BESCHIKBARE INFO OVER VACCINEREN VINDT U OP
LAATJEVACCINEREN.BE
De Vlaamse Overheid bundelt alle info over vaccinaties op de www.laatjevaccineren.be. Daar vindt u een
antwoord op veel gestelde vragen.
Omdat de vaccinatiecampagne afhankelijk is van een aantal factoren die men niet allemaal in de hand heeft (zoals de
levering van vaccins of de mate waarin de coronatoestand het uitvoeren van het vaccinatieprogramma kan belemmeren), is het moeilijk vooruitblikken. Er zijn met andere woorden nog heel wat zaken waar momenteel nog geen zekerheid
over is. We geven in dit artikel info waarover we bij het ter perse gaan van dit infoblad zekerheid hebben. Volg het nieuws
of informeer u op laatjevaccineren.be om up-to-date te zijn over de Covid-19 vaccinatiecampagne.
Met uw vragen kunt u ook terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid,
elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

VOLGORDE VACCINEREN
Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor
iedereen beschikbaar. Daarom werden een aantal
prioritaire groepen bepaald. Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra en het zorgpersoneel
worden als eerste gevaccineerd. Daarna komen
65-plussers, risicopatiënten en essentiële
beroepen aan de beurt. Wie dat precies zijn, moet
nog worden bepaald. In een latere fase, als er meer
vaccins op de markt komen, wordt de rest van de
bevolking gevaccineerd.

LAAT U VACCINEREN
U laten vaccineren is belangrijk:
• U voorkomt dat u ernstig ziek wordt.
• U helpt de verspreiding van het virus te stoppen.
• U draagt bij aan de groepsimmuniteit van de
bevolking.
U laten vaccineren doet u dus niet alleen voor
uzelf, maar ook voor elkaar. Door zoveel mogelijk
mensen te vaccineren, kunnen de strenge coronamaatregelen geleidelijk aan versoepelen en kunnen
we opnieuw samenzijn, onze geliefden omhelzen
en ons leven weer oppakken.

HOE WERKT HET CORONAVACCIN?

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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Het coronavaccin werkt op dezelfde manier zoals
de andere vaccins die ons beschermen tegen o.a.
polio en mazelen. Vaccins stimuleren onze natuurlijke afweer. Ze bereiden ons lichaam voor om een
bepaalde ziektekiem te herkennen en ons ertegen
te verdedigen. Als we dan later met het virus
besmet raken, herkent het immuunsysteem het
virus en, omdat het al voorbereid is om het virus
aan te vallen, beschermt het ons tegen dat virus.

EERSTE LIJNSZONE WAASLAND
ONDERSTEUNT ONZE LOKALE
VACCINATIECAMPAGNE
Wat is een Eerstelijnzone?
Mogelijk hoorde u het begrip
‘Eerstelijnszone’ al eens vallen
in de berichtgeving over de
vaccinatiecampagne. Dat komt omdat
de Eerstelijnszones momenteel
belast zijn met de coördinatie van
alle Vlaamse vaccinatiecentra. Deze
opdracht is echter niet waarvoor ze in
eerste instantie werden opgericht.
Elke Van Broeck, coördinator van
Eerstelijnszone Waasland, legt ons
graag uit waar de Eerstelijnzones voor
staan.
Elke Van Broeck: “Elke Vlaamse
stad of gemeente valt onder een
van de 60 Vlaamse Eerstelijnszone’s.
Gemeente Beveren behoort tot
Eerstelijnszone Waasland Noord-Oost.
De Eerstelijnszones werden vorig jaar
opgericht en worden gesubsidieerd
door de Vlaamse Overheid.
Een Eerstelijnszone heeft als doel om
vertegenwoordigers van alle lokale
zorg- en hulpverleners samen te
brengen onder één structuur. Door een

betere afstemming van gezondheidsen welzijnszorg en samenwerking
tussen lokale overheden, zorg- en
hulpverleners, willen we mensen met
een zorg- of ondersteuningsnood beter
en efficiënter kunnen helpen.”
Eerstelijnszones aangestuurd door
een zorgraad
“Een eerstelijnszone wordt
aangestuurd door een zorgraad. Die is
samengesteld uit vertegenwoordigers
van alle partners uit het zorg- en
welzijnslandschap zoals bv. de
woonzorgcentra, medische en
paramedische beroepen, diensten
gezinszorg, Sociaal Huis … Naast deze
verplichte partners kunnen ook andere
partners aansluiten: burgers met
expertise in een bepaalde zorg- en/of
ondersteuningsnood bv. ervaring met
bepaalde ziektebeelden, ervaring met
mensen met een beperking, nodigen
we graag uit in de Zorgraad.”

maar onze inspanningen komen wel
ten goede van inwoners met een
zorgbehoefte. In gemeente Beveren zijn
wij bijvoorbeeld nauw betrokken bij
het ‘Bewegen Op Verwijzingsproject’
(lees hier meer over in het interview
met de Beverse BOV-coach Joost Van
Bogaert op pagina 30). Naar aanleiding
van corona hebben we een ‘Field Agent’
aangesteld die inwoners die de taal
niet machtig zijn, informeren over de
coronamaatregelen.
We zijn nog maar een goed half jaar
actief. We hopen de komende jaren
door overleg en samenwerking met de
verschillende partners oplossingen te
bieden voor diverse zorgnoden. Onze
partners zien in dat interdisciplinair
samenwerken veel voordelen biedt. Het
enthousiasme om samen de krachten
te bundelen om de lokale zorg te
verbeteren is groot!”

Wat betekenen de Eerstelijnszones
voor de burger?
“Burgers komen niet rechtstreeks
in contact met de Eerstelijnszone

HELPENDE HANDEN GEZOCHT
IN HET VACCINATIECENTRUM
Het vaccinatiecentrum zal tot zeker in het najaar op volle toeren
draaien. Daarvoor zijn vele helpende handen nodig. We zoeken
vrijwilligers voor volgende taken:
• Mensen met een medisch profiel
(bv. verpleegkundige, arts, apotheker ...)
• Administratieve taken in vaccinatiecentrum
(bv. algemeen onthaal, informatie- en reservatielijn ...)
• Stewards, onthaalmedewerkers
• Chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden
via het formulier dat u terugvindt op www.beveren.be.
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WERK
IN
UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN
De planning van de werken is afhankelijk van externe factoren en steeds onder voorbehoud.
Op www.beveren.be/werken wordt de stand van zaken van de werken in onze gemeente regelmatig geactualiseerd.

NIEUWBOUW GTI
Het GTI bouwt een complex voor 12 klassen en administratie. In een tweede fase
zullen een heel aantal lokalen gesaneerd
worden en komen er klassen en een
nieuwe turnzaal boven de bestaande
werkplaats.
Einde fase 1: oktober 2021

HORECATREFPUNT
FORT LIEFKENSHOEK (KAL)
Het nieuwe horeca-trefpunt op de site
van Fort Liefkenshoek krijgt stilaan vorm.
Er wordt volop gewerkt aan een grote en
kleine zaal met een totale capaciteit van
100 personen, een keuken, sanitair en
een groot terras.
Einde: augustus 2021

SITE PC SABOT (MEL)
De sloopwerken van PC Sabot zijn bezig.
Komende weken volgt er archeologisch
onderzoek. Na de paasvakantie starten
de opbouwwerken voor het nieuwe
dienstencentrum, assistentiewoningen
en sociale woningen van de Gewestelijke
Maatschappij voor Huisvesting.
Einde: 2023

GBS DE TOREN
Na de paasvakantie wordt gestart met
de afbraak van de schoolgebouwen aan
de Schoolstraat. Op deze plaats komt
een nieuwbouw met dakspeelplaats. De
klassen langs de Hazaarddam worden in
een later stadium grondig gerenoveerd.
Start: april 2021
Einde: 2022

Het GTI bouwt een complex voor 12 klassen en administratie.

Het nieuw horeca-trefpunt op de site van Fort Liefkenshoek krijgt stilaan vorm.
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NIEUW GEMEENTEHUIS OP HET
GRAVENPLEIN
De bouw van het nieuwe gemeentehuis zit in de
eindfase. Politiezone Waasland-Noord nam in
2019 reeds zijn intrek in de nieuwbouw. Vanaf 19
april verhuist ook de gemeentelijke administratie.
Om die reden zullen onze loketten gesloten zijn
van 21 t.e.m. 24 april. In volgende editie van
Onze Gemeente brengen we u hierover verder op
de hoogte en laten we u kennis maken met het
nieuwe gemeentehuis, tot uw dienst!

HERAANLEG N70 VOLOP BEZIG

Er wordt volop gewerkt aan de heraanleg van de N70. In
de eerste fase wordt gewerkt aan de riolering van net voor
het kruispunt met de Burggravenstraat tot net voorbij
de Sint-Elisabethstraat. Als de riolering klaar is, start de
aannemer met de wegopbouw, de busbaan en het eerste
deel van de ovonde aan de Sint-Elisabethstraat.
De rioleringsploeg begint dan met werken tussen
Carrefour en de Essendreef in Beveren.
Uiteraard veroorzaken deze werken de nodige hinder
op de N70 maar ook in de omleidingsstraten en straten
waar een tijdelijke wijziging van de verkeerssituatie werd
ingevoerd om de doorstroming van het verkeer zo vlot als
mogelijk te laten verlopen.
Einde: 2022
Een uitgebreide omschrijving van de planning en de
verkeerssituatie tijdens elke fase kunt u nalezen op
de website van Agentschap Wegen en Verkeer op
www.wegenenverkeer.be/beveren.

“WAAROM WERD DE N450
IN MELSELE NIET HERAANGELEGD TOT AAN DE GROTE
BAAN?”
Dienst Mobiliteit: “Het ontwerp voor het resterende deel
van de N450 (Schoolstraat – Dijkstraat) is min of meer
klaar. Ook dit is een gezamenlijke opdracht met Afdeling
Wegen en Verkeer gezien de N450 een gewestweg is.”
Tussen ontwerp en heraanleg zit echter heel wat tijd.
Er dienen nog onteigeningen (bv. in stukjes voortuin) te
gebeuren en deze werken moeten nog op de begroting
van het Vlaamse Gewest en gemeente voorzien worden.
Daarnaast is het niet haalbaar om deze werken
gelijktijdig uit te voeren met de werken aan de N70 die
eerder op de planning stonden. Een heraanleg voor dit
stuk zal ten minste nog 3 tot 5 jaar op zich laten wachten.
Voor de korte termijn bekijken we of we de fietsoversteek
Schoolstraat-Gaverlandstraat veiliger kunnen maken.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA DE DIGITALE
NIEUWSBRIEF
Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief van AWV als u op
de hoogte wilt blijven van het verloop van de
werken, de fasewissels en nieuwe verkeersomleidingen
via https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele.

HEEFT U VRAGEN OVER DE WERKEN N70
Contacteer de bereikbaarheidsadviseur van
Agentschap Wegen en Verkeer:
T 0468 04 54 84
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
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BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
KUNSTGRASTERREIN SVELTA MELSELE

TOEKENNING ERETITEL ALGEMEEN DIRECTEUR

Op het huidige A-terrein van voetbalclub Svelta Melsele, zal
natuurgras vervangen worden door een kunstgrasvoetbalveld. Het speelveld zal 100 m op 60 m bedragen. De uitgave
voor deze werken wordt geraamd op 463 745,50 EUR exl.
BTW.

Algemeen directeur Jan Noppe ging eind vorig jaar met
pensioen. Van 1|12|1986 tot en met 31|12|2020 vervulde hij
altijd met veel toewijding de functie als gemeentesecretaris
| algemeen directeur bij de gemeente Beveren. Tijdens de
gemeenteraad van 26 januari 2021 kreeg hij de eretitel van
algemeen directeur toegekend.

Uit de gemeenteraad van 15|12|2020

ELEKTRISCH AUTODELEN
Staat uw (tweede/derde) wagen de laatste tijd ook meer en
meer stil? De kans is groot dat autodelen dé oplossing biedt
voor u. Het is gemakkelijk en goed voor uw portemonnee. Het
gaat er bij autodelen om dat u een auto gebruikt enkel wanneer u die nodig heeft. Vanaf april kunt u in onze gemeente
ook twee elektrische deelwagens vinden. Dit kadert in de
klimaatambities van de gemeente en Waasland Klimaatland.
Eenvoudig en kostenbesparend
Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagens
dient u zich enkel te registeren bij het deelsysteem en daarbij
een geldig rijbewijs voor te leggen. Zoals de andere deelwagens in Beveren zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden aan het systeem! Als gebruiker betaalt u
dus enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens. Ook
handig: u kunt de auto weken vooraf reserveren of op het
moment dat u die nodig heeft.
Geïnteresseerd in dit project?
Vanaf april 2021 vindt een gemeentelijke infosessie voor inwoners plaats. Op dat infomoment wordt het gebruik van de
elektrische deelwagens uitgelegd. Wilt u meer info over deze
deelwagens neem dan zeker een kijkje op https://interwaas.
be/elektrisch-autodelen-waasland & https://www.autopartnersshare.be
Stapp in
In Beveren en de deelgemeenten Melsele en Haasdonk kunt
u al langer gebruik maken van 5 deelauto’s van Stapp.in. Na
registratie op de website www.stappin.be en installatie van
de app kunt u aan de slag.
U reserveert een wagen op één van de afhaalpunten (terug te
vinden op www.beveren.be) en brengt hem na de rit naar dezelfde locatie terug. Reserveren, betalen, openen en afsluiten
van de wagen gebeurt via de app. U betaalt alleen de kosten
voor het gebruik en geen abonnementskosten.
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WIJKCIRCULATIEPLAN
VOOR BEVEREN EN MELSELE
GOEDGEKEURD
Via het burgerplatform www.mijnmening.beveren.be
bevroeg de gemeente afgelopen zomer de inwoners
over een voorstel voor verkeersmaatregelen om
straten en pleinen autoluwer te maken in een aantal
wijken in Beveren en Melsele. Op basis van de reacties
en commissiewerking binnen de gemeenteraad werd
een wijkcirculatieplan met 13 ingrepen goedgekeurd.
De maatregelen variëren van een volledige knip van
een straat, over een tractorsluis tot snelheidsremmende maatregelen. De nieuwe verkeersmaatregelen
worden in fases uitgevoerd in de loop van komende
maanden. Betrokken bewoners zullen hierover
ingelicht worden met een bewonersbrief.
Op www.mijnmening.beveren.be vindt u alle info
over het wijkcirculatieplan.

INVOERING ZONE 30

IN GROTE DELEN VAN BEVEREN EN MELSELE
In steeds meer steden en gemeenten mag u in het centrum en woonwijken niet sneller dan 30 km per uur rijden. Ook
Beveren kiest ervoor om mee te gaan in dit verhaal. En daar zijn een aantal heel goede redenen voor:

MINDER RISICO OP ONGEVALLEN
• Kleinere remafstand
Bij een snelheid van max. 30 km/uur is de kans op een ongeval kleiner dan bij een snelheid van 50 km/uur. De weggebruikers hebben dan immers meer tijd om te reageren en gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Grotere overlevingskans bij een aanrijding
De gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig bij lagere rijsnelheden. Een voetganger die aangereden wordt met
een snelheid van 50 km/uur heeft in 45% van de gevallen een dodelijke afloop tot gevolg. Aan een snelheid van 30 km/
uur is dit slechts 5%.

AANGENAMERE WIJKEN
Het inrichten van een zone 30 is veel meer dan enkel de snelheidsbeperking. In een zone 30 is er minder lawaai en een
groter veiligheidsgevoel. Kortom, in zone 30 is het aangenamer wonen en leven!

IN VOLGENDE ZONES IN BEVEREN GELDT NU AL ZONE 30:
• In de schoolomgevingen;
• Alle fietsstraten;
• De bebouwde kom van Kallo (wordt ingevoerd in de loop van februari);
• Beveren centrum in het binnengebied tussen de Klapperstraat, Yzerhand en Oude Zandstraat.

INVOERING NIEUWE ZONES
Dit voorjaar wordt in een aantal wijken in Beveren
en Melsele zone 30 ingevoerd. Dit betekent dat de
maximum toegelaten snelheid in een 50-tal straten
verlaagd wordt naar 30km/u. In deze straten wordt
signalisatie geplaatst om inwoners attent te maken
op de nieuwe verkeerssituatie. Betrokken bewoners ontvangen hierover een bewonersbrief. Op
www.beveren.be vindt u een kaart met de zone 30
aangeduid.
Via monitoring door snelheidsmetingen zal bekeken
worden of bijkomende maatregelen nodig zijn op
vlak van weginrichting om de zone 30 af te dwingen
door bv. wegversmallingen of asverschuivingen aan
te brengen.
In de nabije toekomst worden ook de mogelijkheden
bekeken om op polderbanen de snelheid te verlagen
van 70 naar 50 km/uur.
In een zone 30 is de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u voor
alle weggebruikers, ook voor (elektrische) fietsen en bromfietsen.
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HET
GESPREK

Merkt u zwerfkatten op in uw tuin of buurt? Maak hiervan melding bij ons Klantencontactcenter.
Op vraag van de gemeente maakt de kattenvanger van RATO vzw met u een afspraak om de
zwerfkatten te komen vangen. Daarna worden ze gesteriliseerd (of gecastreerd) en vervolgens
terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen werden. Zo helpt u mee om de zwerfkattenpopulatie
in te perken en overlast te voorkomen. Bovendien zijn ook de katten erbij gebaat. Katers zijn
rustiger na castratie. Ze zullen minder vechten en lopen zo minder risico op verwondingen.
Kattinnen bespaart u de ene na de andere zwangerschap en nest kittens (tot 3 maal per jaar!).
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“ Het gemeentelijk zwerfkattenbeleid
zorgt voor een diervriendelijke indijking van
de zwerfkattenpopulatie.”
Wat doet RATO voor de gemeente?
Tim van Cakenbergh van RATO vzw:
“RATO is een vzw die werkt voor
gemeenten en provincie in OostVlaanderen. We zijn actief in een 37-tal
gemeenten, waaronder Beveren, die
een contract met ons gesloten. Naast
het vangen van gemelde zwerfkatten,
worden we ook ingezet in o.a. de
bestrijding van muskusrat, bruine ratten
en uitheemse water- en oevervegetatie
zoals de reuzenberenklauw.”
Hoe verloopt de zwerfkattenactie in
Beveren?
“We ondernemen 10 vangacties per jaar.

Eerst maken we een afspraak met de
melder om de vangkooien te plaatsen.
De dagen daarna komen we langs om
te zien of we vangst hebben. Daarna
brengen we de kat naar de dierenarts
die de sterilisatie uitvoert. De poes
krijgt dan een knipje in het oor om te
voorkomen dat ze een tweede maal op
de operatietafel belandt. Na sterilisatie
wordt de kat terug uitgezet op de plaats
waar ze gevangen werd. Enkel poezen
die lijden aan overdraagbare ziektes
zoals kattenaids of ongeneeslijk ziek
zijn, worden geëuthanaseerd. De kosten
voor deze zwerfkattenacties neemt de
gemeente op zich.”

Wat raadt u inwoners aan die een
zwerfkat in de buurt opmerken?
“Merkt u een zwerfkat op, maak er dan
zeker melding van bij de gemeente.
Op die manier worden de dieren
gesteriliseerd, kunnen ze zich niet meer
voortplanten en voor meer overlast
zorgen. Ook de zwerfkatten zelf zijn
hierbij gebaat, gezien zij vaak een kort
en hard leven leiden. Uiteraard mag u de
dieren, indien u dit wenst, voederen of
een schuilplaats aanbieden maar probeer
ze zelf niet te vangen. Een zwerfkat werd
nooit gedomesticeerd en vertrouwt
mensen niet: geen katjes om zonder
handschoenen aan te pakken dus!”

“ Denk eerst goed na voordat u zich een dier aanschaft”
Het probleem van zwerfkatten ontstaat wanneer mensen hun dieren verwaarlozen of ergens dumpen wanneer men er niet meer
voor wenst te zorgen. Niet-gesteriliseerde katten kunnen tot driemaal per jaar een nest van gemiddeld drie tot vijf kittens krijgen.
Dierenarts Hilde Lefebure, ingeschakeld
in het gemeentelijk zwerfkattenproject:
“Net zoals voor alle huisdieren geldt
ook voor het houden van katten: doe
geen impulsaankopen en bezint eer ge
begint. Alle dieren hebben uw verzorging
en aandacht nodig. Hou rekening met
vaste kosten (voedsel, jaarlijkse controle
bij de dierenarts voor vaccinatie,
ontwormen, vlooienbehandeling alsook
chip, kastratie/sterilisatie ) en met
onverwachte kosten ( ziekte, ongeval,
hospitalisatie … ) die soms hoog kunnen
oplopen. Bedenk op voorhand ook wie
de dieren zal verzorgen als u op reis gaat
of als u een dagje ouder wordt en uw
gezondheid dit niet meer toelaat.”
Wat zegt de wet over het verhandelen (=ook weggeven) van poezen?
Hilde Lefebure: “Volgens de wet
moeten alle katten verplicht gechipt
en geregistreerd worden door de
dierenarts voor ze 12 weken oud
zijn. Bovendien moeten poezen ook
verplicht gesteriliseerd worden (zowel
mannelijke als vrouwelijke kittens) voor
de leeftijd van 5 maanden. Indien de poes
verhandeld of weggegeven wordt, is de
kweker, het asiel of particulier hiervoor
verantwoordelijk.”

Wat is het voordeel van een gechipte
poes?
“Door de kat te laten chippen en te laten
registreren, zit ze meteen in de centrale
databank CatID (www.catid.be). Op die
manier kan de eigenaar van een verloren
of overleden poes makkelijk gevonden
en gecontacteerd worden. Vergeet niet
de registratiegegevens in CatiD aan
te passen wanneer u verhuist of van
telefoonnummer verandert! Er bestaan
ook kattenluikjes op de markt die u kunt
instellen op de chipnummer van uw poes.
Andere poezen krijgen geen toegang!”
Waarom uw poes laten steriliseren?
“Het is in principe verboden voor
particulieren om katten te verhandelen
of weg te geven. U krijgt dus maar beter
geen nestje kleine poezen , tenzij u ze
zelf laat chippen en steriliseren alvorens
ze zelf te houden of er een goede thuis
voor te zoeken. Gecastreerde katers
zijn minder wild en veroorzaken minder
overlast: ze gaan minder vechten en laten
geen geurspoor meer achter. Poezen zijn
al vruchtbaar vanaf de leeftijd van 5 à 6
maanden en kunnen vanaf februari krols
worden. Wees er dus tijdig bij!”

Wat doe je als je een verloren poes
vindt?
“Merkt u een zwerfkat op, of vindt u een
dode poes? Neem dan contact op met
de gemeente. Is het een verloren, tamme
poes? Ga ermee langs bij de dierenarts.
Die kijkt kosteloos na of de poes gechipt
is en een eigenaar heeft. Heeft de poes
geen eigenaar en wilt u de poes zelf
houden? Laat de poes steriliseren,
vaccineren en chippen. Wilt u de poes
niet houden, dan kunt u de poes naar een
asiel of kattenopvangcentrum brengen
voor herplaatsing.”

MELD

ZWERFKATTEN
Via het Digitaal Loket
op www.beveren.be
of bij het
klantencontactcenter
T 03 750 15 11
E info@beveren.be
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HET
LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN
SPEEL VEILIG IN UW EIGEN
(SPEEL)STRAAT

OP ZOEK NAAR
EEN PASSEND BOEK?
NIEUW IN DE BIB: MIJN LEESTIPPER
Mijn Leestipper geeft u elke maand persoonlijke
leestips recht uit de collectie van de Bib. De boeken
zijn speciaal voor u geselecteerd uit de collectie
Nederlandstalige fictieboeken, op basis van uw
leesvoorkeuren en leenhistoriek.
Elke maand verrast ‘Mijn Leestipper’ u met nieuwe
leestips op maat. U ontvangt telkens een mailtje van
de Bib als er nieuwe tips klaarstaan. Zo weet u altijd
wat gelezen. Benieuwd welke boeken helemaal bij u
passen? Schrijf in via Mijnleestipper.bibliotheek.be

Spelen uw kinderen ook graag buiten? Hebben ze nood aan
extra speelruimte? Al eens aan een speelstraat gedacht?
De straat wordt dan volledig of gedeeltelijk afgesloten op
vaste, afgesproken momenten zodat kinderen veilig en naar
hartelust kunnen ravotten.
Regel nu uw speelstraat voor de paas- of zomervakanties
U kunt een speelstraat aanvragen voor de periode van de
paasvakantie tot en met september. Hiervoor moet uw straat
aan een aantal voorwaarden voldoen. Surf naar
www.beveren.be en bekijk wat er mogelijk is. De procedure
neemt ongeveer 2 maanden in beslag dus dien uw aanvraag
tijdig in! (aanvragen paasvakantie: voor 1|03|2021, aanvragen
zomervakantie: voor 3|05|2021)
De geldende coronamaatregelen op dat moment zullen
bepalen onder welke voorwaarde de speelstraat effectief kan
georganiseerd worden. Meer info: Jeugddienst,
T 03 750 10 30, E jeugddienst@beveren.be.

PREMIEBROCHURE
Bij deze editie van Onze Gemeente vindt u de
premiebrochure. Het biedt een overzicht van de
premies en subsidies die gemeente Beveren uitkeert.
Achteraan deze bijlage staan de aanvraagformulieren
van de meest voorkomende gemeentelijke premies.
De actuele info over deze premies vindt u terug op
www.beveren.be. Via het ‘digitaal loket’ op onze
website kunt u premies ook digitaal aanvragen. Regel
het snel en eenvoudig via ons digitaal loket op
www.beveren.be.

KLANTENCONTACTCENTER
T 03 750 15 11

PERMANENTIES DEELGEMEENTEN OP AFSPRAAK
In het gemeentehuis van Beveren en in de permanenties van de deelgemeenten, kunt u, omwille van corona, alleen op
afspraak terecht. Maak zelf een afspraak via www.beveren.be of via het Klantencontactcenter T 03 750 15 11
(elke werkdag van 8.30 > 12.30 uur en van 13.30 > 15.30 uur). Heel wat producten en diensten (attesten, uittreksels …)
kunt u online aanvragen via het Digitaal Loket op www.beveren.be.

KLANTENCONTACTCENTER
T 03 750 15 11

16

ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART (EID)
IN NIEUW JASJE
Sinds 2021 ontvangt elke inwoner, die met zijn of haar
oproepingsbrief bij onze loketten langskomt voor
een nieuwe elektronische identiteitskaart, een eID in
een nieuw jasje. De vernieuwde eID volgt hiermee de
Europese richtlijnen, waardoor er onder andere extra
bescherming is ingebouwd tegen identiteitsfraude.
Uw huidige kaart blijft geldig volgens de
geldigheidsperiode die u terugvindt op de voorkant
van uw eID. U ontvangt een oproepingsbrief voor een
nieuwe eID wanneer de geldigheidstermijn verstrijkt.

WAT IS NIEUW
• Als u langskomt voor een nieuwe eID, nemen we
uw vingerafdruk. Deze vingerafdrukken staan enkel
op de contactloze chip van de kaart (geen centrale
databank) en zijn beveiligd. De vingerafdruk is niet
zichtbaar. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen.
• Nieuwe vormgeving.
Meer info over de vernieuwde eID vindt u op:
www.vernieuwde-eid.be

WIST U DAT U ONLINE MET UW EID:
• Uw pensioendossier kunt raadplegen?
• Een overzicht kunt opvragen van uw loopbaan?
• De ecoscore van uw wagen kunt berekenen?
Ontdek alle toepassingen op https://my.belgium.be/nl

HOE GAAT HET MET U?
Deze coronaperiode heeft ons al serieus op de proef gesteld
en dit kan wel eens extra kopzorgen met zich meebrengen. Dit
liet ons inzien dat we voldoende aandacht moeten schenken
aan hoe het eigenlijk gaat met elkaar. Maar wat als het wat
minder gaat? Weet dan dat er heel wat hulpverleners en
instanties klaar staan voor u!

Ontdek hier bij welke instanties je terecht kan als het even wat minder
gaat of als je bezorgd bent om een dierbare:

CHECKJEZELF.BE
Mentaal fit blijven? Check jezelf helpt je op weg!
www.checkjezelf.be

TELE-ONTHAAL
Heb je nood aan een gesprek?
Bel of chat gratis en anoniem met Tele-onthaal over
wat jou bezig houdt.
www.tele-onthaal.be
106

1712
Vragen over geweld, misbruik en
kindermishandeling? Via telefoon, chat of mail helpt
1712 je graag verder.
www.1712.be
1712

ZELFMOORDLIJN
Dringend nood aan een gesprek?
De zelfmoordlijn staat voor je klaar, steeds gratis en
anoniem via telefoon, chat of mail. Je kan er ook aan
de slag met de zelfhulpmodule.I N S T A G R A M
www.zelfmoord1813.be
1813

DRUGLIJN
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en
gokken kan je terecht bij de druglijn.
www.druglijn.be
078 15 10 20

CAW
Bij het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) kan
je terecht met elke vraag, probleem of bezorgdheid. Zij
bekijken samen met jou hoe ze kunnen verder helpen.
www.caw.be
0800 13 500
Gravendreef 15 9120 Beveren

VINDEENPSYCHOLOOG.BE
Op zoek naar een psycholoog in Beveren? Neem een
kijkje op de website
www.vind-een-psycholoog.be

ARBEIDSONGEVAL |
BEROEPSZIEKTE
Bent u slachtoffer van een arbeidsongeval of
beroepsziekte. Dan kunt u terecht bij het Federaal
agentschap voor beroepsrisico’s.
Meer informatie via T 02 272 28 10, E social@fedris.be of
surf naar www.fedris.be.

Sociaal Huis organiseert i.s.m. Vormingplus volgende
online vormingsavonden:
• Een kwestie van veerkracht:
woe 24|3 van 19.30 > 21.30 uur
• Inzicht in burn-out en stress:
do 1|4 van 19.30 > 21.30 uur
Inschrijvingen via www.vormingplus.be/waas-en-dender
of T 03 775 44 84

PREVENTIEWERKER GEZONDHEID
Ellen Bocklandt
T 0471 99 93 78
E preventiewerker@beveren.be
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BEDANKT
BEVERSE VRIJWILLIGERS!
Gemeente Beveren kan niet zonder vrijwilligers. Tijdens de week van de vrijwilliger (27/02 – 7/3) willen
we hen eens extra in de bloemetjes zetten en bedanken voor hun eindeloze inzet en enthousiasme.
Want ook in coronatijden staan vrijwilligers niet stil. Meer zelfs, corona creëerde nieuwe vrijwilligersjobs zoals bv. de stewards op de Beverse markt. We polsten bij enkelen wat vrijwilligerswerk voor hen
betekent. Wie weet krijgt u na het lezen van al die ervaringen ook de kriebels te pakken om vrijwillig
aan de slag te gaan?

IN CIJFERS
Naast de ontelbare Beverse
vrijwilligers, kan de gemeente
rekenen op 172 vaste
vrijwilligers waarvan 83 mannen
(gemiddelde leeftijd: 55 jaar) én
89 vrouwen (gemiddelde leeftijd:
48 jaar). Deze vrijwilligers zetten
zich in o.a. bij de Bib, Ter Vesten,
dienst Milieubescherming,
Sociaal Huis, Windekind)
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom, zeker nu er extra
mensen worden ingezet in
coronatijden (bv. stewards
op de dinsdagmarkt, in de
winkelstraten, bemanning
toiletwagens, stewards voor
begraafplaatsen …).
Kijk op www.beveren.be voor
alle vrijwilligersvacatures.

Begin januari opende de Babytheek de deuren in Pareinlaan 1 in Beveren.
Wie babyspullen wil uitlenen, kan terecht bij één van de 7 Beverse
vrijwilligers die u met veel enthousiasme zullen verder helpen. Deze
nieuwe uitleendienst wil babymateriaal toegankelijk maken voor iedereen
en inzetten op een klimaatvriendelijke omgeving.
Meer info via www.beveren.be/babytheek.

Maria Blanbergh helpt al 10 jaar vrijwillig mee in de
Notelaar op de afdeling voor demente bewoners.
Ze doet o.a. maaltijdbegeleiding, handverzorging,
activiteiten begeleiden …
Maria: “Ik kan echt iets betekenen voor
deze mensen, wat je van hen terugkrijgt is
hartverwarmend!”

Guido Gillis, Marc D’Hondt, Tony Van den Eynde

Op de Beverse markt staan enkele stewards iedere dinsdag paraat ter
controle van de opgelegde coronamaatregelen.
Guido Gillis (vrijwilliger | steward Beverse markt): “Ik kom graag onder de
mensen, het sociaal contact doet deugd. Ik werd ook al ingezet voor de
ijspiste, het straattheater of andere Beverse evenementen.”
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De vrijwilligers van Fort Liefkenshoek staan
in voor het onthaal van de bezoekers. Ze
geven met veel plezier een woordje uitleg over
de geschiedenis van het fort en het bezoek
zelf. Bij activiteiten op het fort, helpen ze
die mee in goede banen te leiden. In deze
bijzondere tijden bewaken ze de veiligheid
van onze bezoekers door het ontsmetten
van alle aanraakpunten. Kortom, vrijwilligers
waarop men steeds kan rekenen!
Marleen De Deyne: “Ik ben graag onder de
mensen en vind dit een fantastische plek.”
François Smet: “Het is de ideale manier om in
contact te komen met anderen en het is een
nuttige besteding van mijn vrije tijd.”

An Van Daele, vrijwilligster in de
Bib: “Vrijwilligerswerk betekent
voor mij: even het alledaagse
achter mij laten om in een
andere wereld te stappen. Even
alles geven voor die stralende
gezichten van de kinderen en hun
begeleiders. Even iemand anders
zijn, hoe gekker, hoe beter.
Dat past bij voorlezen.”

Iedere zondagnamiddag houden
enkele vrijwilligers (leden van
H.H. Kring het Land van Beveren
en erfgoedvrijwilligers) het
Erfgoedhuis Hof ter Welle
open. Hier loopt momenteel een
tentoonstelling over Joos Vijd.
Interesse? Boek een afspraak via
www.beveren.be/vijdland.
Op de foto: vrijwilligers én
erfgoedliefhebbers Richard en
Miet Willems.

GEZOCHT: (SPORT)
ANIMATOREN
Jeugd- en Sportdienst zoeken
nieuwe animatoren voor
Vakantietoppers.

Mario Trappers en Pieter Van de Merlen zijn fervente vrijwilligers bij de
dienst Milieubescherming. Zij verzamelen dagelijks meerdere zakken
zwerfvuil met hun bolderkar. Samen met nog enkele andere bewoners van
Dagcentrum de Bron, zorgen zij voor een mooier Beveren.

Ben jij +16 en wil jij toffe kampen
en activiteiten mee begeleiden?
Werk jij graag met kinderen of
heb jij een passie voor sport?
Dan zoeken wij jou!
Laat het ons weten via
E jeugddienst@beveren of
E sport@beveren.be

SOCIAAL HUIS ZOEKT VRIJWILLIGERS. IETS VOOR U?

Houdt u van sociaal contact? Heeft u zin om uw passie of talent te delen en wilt u daar tijd voor vrijmaken?
Of wilt u gewoon een handje helpen en uw sociaal engagement vergroten? Sommige vrijwilligers komen wekelijks of
maandelijks. Anderen komen tijdens bepaalde evenementen. We zoeken regelmatig vrijwilligers voor volgende
taken: Huiswerkbegeleiding, begeleiding anderstalige nieuwkomers, tolken, woningzoeker (Woningjager), Nederlandse
les in praktijk, occasioneel vrijwilligerswerk: persoon of gezin vergezellen/bijstaan bij een afspraak, een onderzoek, een
aankoop …
Meer info via
E nadine.verhoeven@beveren.be of T 03 750 92 48, T 0476 60 53 34
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DE
PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
VOORKOM ELEKTRICITEITSBRAND
Elk jaar moet de brandweer uitrukken voor woningbranden
veroorzaakt door elektrische apparaten . Daar kunnen we
samen iets aan doen. We geven u enkele veiligheidstips.
• Zet apparaten uit in plaats van in stand-by.
• Gebruik de microgolf enkel voor eten en drinken. Lees de
gebruiksaanwijzing.
• Bij elektrische dekens: trek iedere ochtend de stekker uit het
stopcontact, vervang het deken tijdig en let bij aankoop op
het CE keurmerk; rol het deken op in plaats van het op te
vouwen.
• Blus een elektrisch toestel dat in brand staat nooit met water.
Doof de vlammen met een blusdeken of schuimblustoestel.

VERLENGSNOEREN
Verlengsnoeren zijn een handig hulpmiddel. Maar overdrijf niet
in het gebruik ervan. Gebruik ze enkel als het echt nodig is.
Toestellen met een hoog wattage zoals een friteuse en microgolfoven stopt u best rechtstreeks in het stopcontact.
Vermijd kortsluiting en brand door onze brandveilige tips op te
volgen.
• Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
• Rol een kabelhaspel steeds volledig af. Je vermijdt zo oververhitting.
• Gebruik enkel CE gekeurde stekkerdozen. Driewegstekkers,
T-stekkers of dominostekkers zijn geen goed idee.
Meer info www.hvzwaasland.be

COMPOSTACTIE MAART
In maart kunt u Vlaco-compost aankopen op het recyclagepark. Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar,
100% natuurlijk, een gouden kringloop-product en multifunctioneel inzetbaar in elke tuin. Uw tuin, gazon, planten
en bomen zijn er dol op!
Gratis tuinhandschoenen bij aankoop van Vlaco-compost tijdens de actie (1 per aankoop).
Actie van 2 tot en met 31 maart (of zolang de voorraad strekt) op de drie recyclageparken van Ibogem (via betalende
zone – op di, woe en zat op afspraak). 4 EUR incl. btw|zak 40 L. Actie alleen voor particulieren.
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AAN DE SLAG MET
KRINGLOOPTUINIEREN
Als het voorjaar lonkt, is het tijd om aan de
tuin te denken. Waarom niet beginnen met
kringlooptuinieren? Kringlooptuinieren
is tuinieren zonder afval. Het ‘afval’
wordt teruggegeven aan de natuur.
Kringlooptuinieren is ook meer genieten en
minder werken in de tuin!
In het voorjaar plant Ibogem volgende
workshops in samenwerking met Vlaco vzw:
• Moestuinieren
(dinsdag 2 maart 2021)
• Pesticidenvrij tuinieren
(dinsdag 30 maart 2021)
• Kippen houden en verzorgen
(dinsdag 27 april 2021)
Gratis, maar inschrijven is verplicht.
Schrijf u in via E info@ibogem.be.
Meer info www.ibogem.be

TOE AAN NIEUWE RAMEN OF EXTRA ISOLATIE?
BEREKEN UW WINST OP FLUVIUS.BENOVEREN.BE
Benieuwd hoeveel u bespaart met isolatie of nieuwe ramen? Fluvius stelt vier nieuwe online calculators voor
waarmee u in een handomdraai berekent hoeveel uw BENOvatie (beter dan een gewone renovatie) kost, wat de
terugverdientijd is en hoeveel energie u bespaart. U komt bovendien meteen ook te weten of u in aanmerking komt
voor een premie. Probeer het zelf op benoveren.fluvius.be. U vindt er trouwens nog veel meer onafhankelijk advies
om je BENOvatie tot een goed einde te brengen.
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OOGAPPELS
VOOR OUDERS EN HUN KROOST
OPENDEURDAGEN
Zet uw kind volgend jaar de stap naar een andere school? Kom alvast langs op één van de opendeurdagen van de Beverse scholen.
Een actueel overzicht vindt u op de websites van de scholen en op www.beveren.be.

NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS: ONLINE INSCHRIJVEN
De inschrijvingen voor het 1e leerjaar secundair onderwijs in de regio Beveren,
Kruibeke (uitgezonderd Bazel), Sint-Niklaas, Stekene en Temse gebeuren online.
Vanaf 1 april om 9 uur kunt u uw kind online aanmelden. Hoe u stap voor stap moet
inschrijven en waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft, vindt u in de
brochure ‘Digitaal aanmelden’. De brochure wordt aan alle leerlingen van het
zesde leerjaar meegegeven via de basisscholen. Deze brochure, alsook de brochure
‘Secundair onderwijs’ met de info van alle Beverse secundaire scholen, zijn ook
verkrijgbaar op het gemeentehuis en te vinden op www.beveren.be.
Het CLB en de secundaire scholen geven ook verschillende infomomenten voor
leerlingen en ouders. Dit wordt ook via de basisscholen meegedeeld.
Meer info: www.naarhetsecundair.be

DIENST ONDERWIJS
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be

AANMELDEN
& INSCHRIJVEN
VOOR HET EERSTE JAAR
SECUNDAIR ONDERWIJS
IN BEVEREN, KRUIBEKE, SINT-NIKLAAS, STEKENE EN TEMSE

LEZEN IS EEN FEEST!
In de maand maart staat de Bib volledig in teken van leesbevordering en leesplezier voor kinderen en jongeren. We zetten
een hele maand boeken rond feest in de kijker. De Bib wordt omgetoverd tot een feestruimte met boekenspelletjes en een
expo van leerlingen van Kunstacademie Beveren. Kom zeker een kijkje nemen!

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
E bibliotheek@beveren.be
T 03 750 10 50
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HET PLEKJE VAN

JOS VAN DEN BRANDEN | BIJ ZIJN PAARDEN OP
HET ERF IN DE VELDHOEKDAM

“ “Op mijn zeventiende kreeg ik mijn eerste paard
en sindsdien zijn paarden mijn passie.
Vroeger als sportruiter, nu als liefhebber en
paardenfokker. Paarden hebben veel verzorging
nodig, maar ik doe niets liever!”

Heeft u Jos, zonder zijn rode
mantel, herkend als onze Beverse Sint-Maarten?”

Hebt u een favoriet plekje ergens in het Beverse of bij u thuis?
Laat het ons weten via E communicatie@beveren.be.
Wie weet komt onze fotograaf bij u langs en staat u volgende editie op deze pagina!
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11 januari 2021
Sterrentocht Ferm

v.l.n.r.: Mathias Buys, Robin Brosens en Jorben Wauters van het 4e
jaar Industriële Wetenschappen GTI behaalden resp. een knappe
6e, 2e en 2e plaats op de Bebras-informaticawedstrijd.

15 december 2020
Verlichte kerken en kastelen
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© Katrijn Vanwynsberghe

19 december 2020
‘Ketnet Brandt Weer’ op bezoek in Hof ter Saksen tijdens
De Warmste Week

14 januari 2021
Klas 3B van GBS De Toren neemt
de maat op van de Spoorweglaan

20 november 2020
Beveren Wandelt

© Martine Verstraeten

11 januari 2021
Havenland Run and Walk

© Golazo Sports

Team Levensloop Beveren zamelde meer dan
14 000 EUR in met ‘Tour of Hope’.
Bedankt voor jullie gulle giften!

FEEST!
GEKIEKT IN ONZE GEMEENTE

11 januari 2021
Eerste vaccinatieronde in WZC De Notelaar.
Bewoner Brigitta Vlaeminck is alvast super enthousiast.

11 januari 2021
Eerste vaccinatieronde in WZC De Notelaar.
Florant Bollaert ziet het ook goed zitten.
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UITGELICHT
NIEUW: PREMIE VOOR HET VERVANGEN VAN NIET-WATERDOORLATENDE DOOR WATERDOORLATENDE VERHARDING
We maken graag even ‘reclame’ voor deze nieuwe premie die
u terugvindt in onze meegeleverde premiebrochure 2021. De
lente lonkt en misschien hebt u plannen om een oud tuinpad,
terras of oprit heraan te leggen? Overweeg dan zeker om dit
in waterdoorlatend materiaal (te laten) uitvoeren! Niet alleen
omdat u hiervoor vanaf nu een mooie premie kunt ontvangen
maar ook omdat het een duurzame keuze is.
• Met waterdoorlatende verharding kan regenwater in de grond
dringen wat goed is voor het waterpeil.
• Daarnaast houdt teveel verharding op warme zomerdagen de
hitte langer vast, waardoor het minder snel afkoelt.

VOORWAARDEN
Volgende verhardingen komen in aanmerking voor de premie:
• Verharding binnen een straal van 30 meter van de woning;
• Vergunde en uitgevoerde, niet-waterdoorlatende verharding
vervangen door waterdoorlatende verharding;
• Van vergunning vrijgestelde (strikt noodzakelijke toegangen,
terrassen tot 80 m2 e.d.) niet-waterdoorlatende verharding
vervangen door waterdoorlatende verharding;
• Alle soorten verhardingsmaterialen met waterdoorlatend vermogen, komen in aanmerking voor de premie.

TIPS VOOR EEN WATERDOORLATENDE VERHARDING
Om in aanmerking te komen voor deze premie kunt u
kiezen tussen alle soorten verhardingsmaterialen die een
waterdoorlatend vermogen hebben, inclusief de onderbouw
van de verharding.
• U kunt gaan voor een natuurlijke ‘look’ met schors, houtsnippers; cacaodoppen, kleischelpen of gewassen zeeschelpen,
dolomiet, lavasteen, grind of grasdallen,
• Indien u toch liever werkt met tegels of klinkers dan kunt u
kiezen om dit aan te leggen met brede voegen met waterdoorlatend voegmateriaal en bedding.
• Tenslotte kunt u ook kiezen voor poreuze, waterdoorlatende
tegels.
Kortom, ga niet zomaar voor de klassiekers beton, cement en
asfalt maar bekijk zeker ook deze duurzame alternatieven!

PREMIE WATERDOORLATENDE VERHARDING
De premie bedraagt 20 EUR per m2 waterdoorlatende verharding met een maximum premiebedrag van 1 500 EUR.
Voorwaarden en hoe u de premie aanvraagt, leest u op pagina 6 in de premiebrochure of op www.beveren.be.
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TELEX
THEATERWANDELING DE VOS .... IN HET BOS!
(4+) - THEATER ANNA’S STEEN
Doorlopend vanaf 13 februari > 15 augustus
Theater beleven met het hele gezin in een park of bos kan: ‘DE VOS….IN HET BOS!’
is een theater-wandeling voor het hele gezin vanaf 4 jaar. Laat u in het park van
Cortewalle mee voeren door een hongerige vos op zoek naar een heerlijk maal en
geniet van deze bijzondere wandeling!
Volg met het gezin de wegwijzers om de 6 fragmenten van het theaterverhaal te
bekijken (a.h.v. QR-codes met je smartphone te scannen).
Hou tijdens deze zoektocht zeker rekening met de coronamaatregelen:
blijf samen met uw gezin of bubbel, hou voldoende afstand van andere wandelaars.

TER VESTEN
T 03 750 10 00 – www.tervesten.be
gratis
Park Cortewalle

INSTATOPPERS
#BEVERENINBEELD
Neemt u met uw smartphone graag foto’s van mooie
plekjes, evenementen … in Beveren? Geef ze dan de
hashtag #bevereninbeeld. We kijken graag mee hoe u
onze mooie gemeente beleeft!
Sinds kort vind je aan de rand van het Logistiek Park
Waasland het kunstwerk BAKEN. Deze prachtige creatie
verwijst overdag naar de vuurstenen die hier tijdens de
archeologische opgravingen zijn gevonden en ’s nachts
naar de kampvuren waarrond de jagersverzamelaars
samen kwamen.
foto: @lismont.y
#beverenverkennen #toerismebeveren #havenland

Kathleen Bryssinck postte deze toffe foto van sneeuwpret op Cortewalle op die sfeervolle zaterdagnamiddag,
16 januari.
foto: @ Kathleen Bryssinck
#bevereninbeeld #sneeuwpret #beverenbeleven
#cortewalle

gemeentebeveren
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ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?
Door de wisselende coronamaatregelen is het aantal activiteiten dat nog kan plaatsvinden beperkt en onzeker.
Informatie nodig over activiteiten en actuele coronamaatregelen in Beveren?
U kunt terecht bij het Klantencontactcenter op T 03 750 15 11.

# BLIJFWANDELEN

HAPPY BIRTHDAY BACH!

Wandelen staat momenteel in de top 3 van onze favoriete vrijetijdsbestedingen.
De Sportdienst stippelt regelmatig een aantal nieuwe wandelingen voor u uit.
Kom ze ontdekken!

21 maart, 16 uur, livestream

Wandelingen februari:
• Vrasene: Vertrek aan de voetbalvelden in de Smisstraat

Op 21 maart wordt Johann Sebastian
Bach 336 jaar en dat vieren we met een
muzikaal verjaardagsfeest.
Met muziek van ‘ensemble a’ en de
stemmen van altus Jan Wouters en
sopraan Liesbeth Devos.
I.s.m. Koninklijke Piet Stautkring.

• Kieldrecht: Vertrek aan de kerk
• Beveren: Vertrek in de P. Steenssensstraat aan de kerk.
Voor maart voorzien we nieuwe wandelingen in Haasdonk, Melsele en Beveren.

www.tervesten.be

© Ilse Praet

De ‘rode wandeling’ in Prosperpolder en de kidsroute in Hof Ter Saksen blijven nog
bewegwijzerd in februari.
De komende maanden zult u maandelijks ongeveer 5 uitgestippelde routes kunnen
wandelen. Alle info vindt u op www.beveren.be/nl/wandelen.

TER VESTEN

© Charlotte Severeyns

SPREKEND WAASLAND
DE WITTE MAN OP SINGELBERG
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Schrijfster Karen Dierickx uit Beveren herschreef het volksverhaal
van de Witte Man op Singelberg, zoals opgetekend in Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes van Richard Pypers (1911).
Het verhaal heeft echter veel oudere wortels en vertelt hoe tijdens
verbouwingswerken aan de burcht Singelberg één van de bouwvakkers gewond raakte en zijn hand plette onder een steen. Met
dit ongelukkige voorval begint de bloedstollende legende van de
Witte Man. Vlei je dus neer onder een dekentje met een warme
thee, koffie of chocomelk en dompel je onder in de magische sfeer
van oude volksverhalen.
Te beluisteren via
www.sprekendwaasland.be en via Spotify

© Johan Jacobs

Het was onmogelijk om een up-to-date activiteitenkalender op te nemen in deze editie van Onze Gemeente.
Hieronder een opsomming van activiteiten die coronaproof kunnen plaatsvinden.
Tips van uw vereniging in het volgend nummer?
Voer ze voor 28|02 in op www.UiTdatabank.be.

ONLINE VORMINGEN
3|03 Veerkrachtig thuiswerk
www.vormingplus.be.
29|03 TikTok voor mama’s en papa’s
www.vormingplus.be.
20|04 ‘Als Kleine Kinderen Groot worden:
tabak, alcohol en drugs’
E huisvanhetkind@beveren.be

ACTIVITEITEN BIB BEVEREN
Voorleesuurtjes
Op 10|03, 24|03, 14|04 en 28|04, telkens om 14.30 uur
Doorlopend in april: EXPO ‘De verloren Van Eyck’

HOF TER SAKSEN
15|03 tot 17|10 2021 in Expo2: Een tuin uit de tijd van VIJD.

EROPUIT IN HAVENLAND
In en rondom de haven van Antwerpen vindt u een brede waaier aan
recreatieve mogelijkheden. Trek de natuur in, ontdek erfgoed en
cultuur of fiets door het unieke havenlandschap. Havenland focust
op het havengebied Antwerpen met de omliggende gemeenten op
de linker- en rechteroever van de Schelde. Laat u inspireren op www.
havenland.be en ontdek 5 Beverse architectuurparels.

DIENST TOERISME
T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be

Beweging in combinatie met een
streepje Beverse muziek? Dat kan
nog tot de zomer met de Belpop
Bonanza route. Ontdek aan de hand
van qr-codes 10 unieke Beverse
muziekmijlpalen.
Download de route op de website of
haal uw gedrukte versie af bij dienst
Toerisme of aan de balie van Ter
Vesten.

TER VESTEN
www.tervesten.be

© Lukas Art in Flanders

FIETS BELPOP BONANZA TOUR
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ANK
OORUIT
Beverenaar Joost Van Bogaert is sinds 2018 de Bewegen Op verwijzing (BOV)-coach
voor Beveren. Deze job sluit nauw aan bij zijn opleiding Licentiaat in de Lichamelijke
Opvoeding. Daarnaast werkt hij ook als bemiddelaar en schrijft hij voor educatieve
uitgeverijen. Beweging maakt samen met het schrijven van verhalen en muziek een erg
belangrijk deel uit van zijn leven. Doorheen zijn kindertijd, jeugd en opleiding ontdekte
hij heel wat sporten: van atletiek over tennis, skiën en mountainbiken, over capoeira,
klimmen, diepzeeduiken, swingen (de dans) en joggen, bij voorkeur ergens in de natuur.
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EEN SLECHTE DAG OF EEN MOEILIJKE PERIODE? BEWEGEN
KAN HELPEN!
“Tijdens de coachings hoor ik vaak hoe mensen in hun kindertijd of tijdens hun jeugdjaren graag bewogen,
lid waren van een jeugdbeweging of zich ten volle uitleefden in een sportclub. Naarmate ze ouder werden,
ontbrak het hen vaak aan tijd of ‘kwam het er gewoon niet van.’ Nochtans blijven lichaam én geest er
enorm veel nood aan hebben. Trouwens wie beweegt, legt doorgaans ook gemakkelijker contacten met
anderen: bewegingsactiviteiten vormen dé ultieme ijsbreker.”

OP STAP MET DE BEWEGEN OP VERWIJZING -COACH
“Na een eerste gratis gesprek, nu digitaal in de coronaperiode, spreek ik af met de deelnemers voor een
wandelcoaching in één van de Beverse parken. Zo is de eerste stap naar beweging onmiddellijk gezet! Om
het bewegen ook na de coachingsessie vol te houden, plannen we de afgesproken bewegingsactiviteiten
stelselmatig in. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in een weekrooster. In enkele sessies evalueer ik
samen met de deelnemer of dit rooster haalbaar is en combineerbaar met de thuis- en werksituatie.
Verder reik ik tips en tricks aan, wordt beschikbaar beweegaanbod besproken en worden eventuele
handige tools en apps aangereikt. Of ik ga mee met de deelnemer tot op de beweeglocatie. Soms vinden
deelnemers door Bewegen Op Verwijzing een ‘buddy’ om mee te gaan bewegen (wandelen, joggen,
zwemmen, fietsen …).”
Wilt u ook meer bewegen? Spreek erover met uw huisarts.
En boek dan een BOV-coach via www.gezondleven.be – T 0468 58 80 42 of E beveren@bewegenopverwijzing.be

BOV-COACHING: MET VALLEN EN OPSTAAN
“Aangenaam aan het coachen vind ik het individuele contact met telkens weer nieuwe mensen met diverse
achtergronden. Samen met hen ‘bewegingsoplossingen’ vinden door soms net iets ‘dieper te graven’ blijft
uitdagend. Niet elke begeleiding verloopt natuurlijk altijd even succesvol: vaak gaat het om een proces van
uitproberen en weer samen bijsturen tot een soort van beweegplan wordt ontwikkeld waar de deelnemer
zich goed bij voelt. Pas dan ook vergroot de kans op een langdurige, fitte levensstijl.”

TIPS OM VOL TE HOUDEN
“Een belangrijke tip om beweging ook na de coachings vol te houden, is te leren denken in termen van
beweging of ‘Hoe kan ik aan deze activiteit beweging koppelen?’
Een eenvoudig, maar doeltreffend voorbeeldje: niet je rug overbelasten en alle materialen tegelijk naar
de zolder brengen, maar enkele keren over en weer lopen. Wie daarbij stil leert staan, komt makkelijk aan
heel wat meer beweging. En ‘elke stap extra telt’ en doet ertoe, waarmee meteen ook de belangrijkste
aanbeveling uit de bewegingsdriehoek aan bod is gekomen!
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Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Bescherm jezelf
en je omgeving.
KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE

