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ONZE GEMEENTE
INFOBLAD GEMEENTE BEVEREN

Het gemeentebestuur en 
de gemeentelijke administratie 
verhuizen naar het Gravenplein

Het leven zoals het is ... 
in het vaccinatiecentrum in Beveren

Merel Maes, hoogspringtalent uit Haasdonk
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  gemeentebeveren     

  @gemeentebeveren   

SLUITINGSDAGEN
Gemeentediensten
Za 1|05 (Feest van de Arbeid)
Do 13|05 (O.-L.-H.-Hemelvaart), vr 14|05, zat 15/05
Ma 24|05 (Pinkstermaandag)
De loketten van het gemeentehuis en de permanenties deel-
gemeenten werken momenteel enkel op afspraak. U kunt een 
afspraak maken online via www.beveren.be of via T 03 750 15 11.

Sociaal Huis
De diensten van het Sociaal Huis werken alleen op afspraak:
T 03 750 15 11
E sociaalhuis@beveren.be

Bibliotheken
Za 1|05
Do 13|05
Zo 23|05, ma 24|05

Ter Vesten
Do 13|05, vr 14|05, za 15|05, za 22|05, ma 24|05
Enkel telefonisch beschikbaar via T 03 750 10 00, gesloten op za.

Wegens de verhuis naar het nieuw gemeentehuis zijn 
de loketten van het gemeentehuis in Beveren gesloten 
van wo 21|04 t.e.m. za 24|04. We blijven telefonisch 
bereikbaar via T 03 750 15 11.

Politie
Het politiekantoor in Beveren (Gravenplein 7) 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.

Foto: Bruno Stevenheydens
Doel, mistige ochtend

Foto: Maria Van Esbroeck
21 juli 2019, Nationale Feestdag in Beveren 
met vuurwerk.
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IN DIT NUMMER
 4 IN DE KIJKER
 We verwelkomen u in het nieuw gemeentehuis vanaf 26 april .
 10 WERK IN UITVOERING
 12 BESLIST
 14 HET GESPREK
 Het mentaal welzijn van jongeren is Gene Zever! 
 16 HET LOKET
 18 MENSEN
 Een middag in het vaccinatiecentrum van Beveren.
 20 DE PRAKTIJK
22  FEEST!
 24 OOGAPPELS
26  HET PLEKJE VAN
  Karen van Hooste en Robin Jacobs
 27 TELEX
 28 ACTIEF
 30 BANK VOORUIT
 Merel Maes, hoogspringtalent uit Haasdonk. 

Op de cover:
Onze onthaalmedewerkers helpen u graag verder in de dienstenmarkt van het nieuw gemeentehuis. 
Op de foto: Annemie Schmitt en Kelly Rogiers, medewerkers van het Klantencontactcenter.

Foto: Hubrechts Heleen
Het leven door een groene bril.

Uit 545 inzendingen koos de jury van de fotowedstrijd 'Beveren in vier seizoenen'  22 genomineerde fotoʼs
die u vanaf april  in een reizende buitententoonstelling kunt bewonderen. Meer info leest u op pagina 28.
We laten u op deze 2 paginaʼs even mee genieten van de 3 winnende foto's van Maria Van Esbroeck, 
Bruno Stevenheydens en Heleen Hubrechts. Proficiat aan de winnaars en genomineerden en blijf 
Beveren in beeld brengen!
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Na een maandenlange voorbereiding is het eindelijk zover en wordt het nieuwe 
gemeentehuis in gebruik genomen. Over smaken en kleuren kan men lang discussiëren, 
maar over de functie van dit gebouw niet. Het huidige gemeentehuis werd immers eind 
vorige eeuw verbouwd voor een 80-tal personeelsleden, maar is nu de werkplek voor een 
150-tal medewerkers. 

Het is dus duidelijk dat de limieten van het gebouw al lang bereikt zijn, meteen ook de 
oorzaak dat heel wat medewerkers een werkplek hebben gevonden in andere panden, 
overal verspreid doorheen de gemeente. Maar daar komt nu een einde aan, want vanaf 
26 april kunt u voor elke vorm van dienstverlening terecht op de centrale dienstenmarkt. 
De verhuis start vanaf 19 april.

IN DE
KIJKER
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HUIDIG GEMEENTEHUIS TE KLEIN EN NIET MEER GESCHIKT
VOOR EEN HEDENDAAGSE DIENSTVERLENING

HET GEMEENTEHUIS VAN BEVEREN 
DOOR DE JAREN HEEN

Het historische gedeelte van het gemeentehuis, op de hoek van de Grote 
Markt en de Stationsstraat, werd in 1863 gebouwd op de plaats van een 
vervallen landhuis uit 1652. Vanaf 1972 breidt het gemeentehuis uit naar 
het pand waarin momenteel o.a. het Infokantoor Toerisme huist. In 1981 
werd in een eerste fase een nieuwbouw aangebouwd in de Stationsstraat. 
Begin jaren ‘90 tenslotte bouwde men in dezelfde stijl verder tot het 
gemeentehuis zoals het er nu uitziet. In ’93 nam een 80-tal personeelsleden 
zijn intrek in de nieuwe kantoren.

In ’93 nam een
80-tal personeels-
leden zijn intrek 
in de nieuwbouw 
van het huidige 
gemeentehuis.

In 1981 werd een eerste deel van
het huidige gemeentehuis
aangebouwd tegen het beschermde 
‘oud gemeentehuis.

De loketten zijn te krap waardoor de privacy en comfort 
van de burgers niet gewaarborgd kunnen worden. Er zijn te 
weinig spreekkamers en te kleine wachtruimtes.

Momenteel werken een 150-tal mensen (bijna een 
verdubbeling t.o.v. 1993) in het huidige gemeentehuis 
van Beveren. 
Daarin zijn niet inbegrepen de personeelsleden die wegens 
plaatsgebrek doorheen de jaren, ondergebracht werden in 
aanpalende gebouwen. Dienst Onderwijs, Kinderopvang, Lin-
keroever, Preventie en Rijbewijzen zitten her en der verspreid 
in verouderde panden in de Stationsstraat. Een aantal jaar 
geleden verhuisde de personeelsdienst naar het gebouw van 
de brandweer in de Gravendreef. De Jeugddienst en dienst 
Cultuurbeleid huizen al vele jaren in resp. JC Togenblik en Ter 
Vesten.

Wist u trouwens dat een 50-tal personeelsleden van het 
Sociaal Huis, voorheen dienst Sociale Zaken, al vele jaren aan 
het werk is in de OCMW-gebouwen in de Oude Zandstraat? 
Ook zij zullen mee verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis 
op het Gravenplein.

Het huidige gemeentehuis is niet alleen te klein om al het 
gemeentepersoneel in onder te brengen. Het beantwoordt 
ook niet meer aan de huidige normen voor een optimale 

dienstverlening. De loketten zijn te krap waardoor de privacy 
en comfort van de burgers niet gewaarborgd kan worden. 
Er zijn te weinig spreekkamers en te kleine wachtruimtes. 
Kortom, een uitbreiding was hoognodig. 

In het nieuwe gemeentehuis op het Gravenplein zullen 
de inwoners, onze klanten, op de dienstenmarkt op het 
gelijkvloers terecht kunnen voor de meeste producten en 
dienstverlening.
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De ‘huiskamerlook’ van de burelen 
van dienst Onderwijs en Preventie. Een heel 
aantal diensten werden wegens plaatsgebrek 
ondergebracht in aanpalende, verouderde 
gebouwen in de Stationsstraat. Deze diensten 
vinden allemaal een nieuwe stek in het nieuw 
gemeentehuis.

WAT MET HET HUIDIGE
GEMEENTEHUIS?
Door de ingebruikname van het nieuw gemeente-
huis zijn heel wat gebouwen, waaronder het huidige 
gemeentehuis, maar ook tal van bijgebouwen over-
bodig geworden. Daarom zullen een groot aantal 
van deze gebouwen te koop aangeboden worden. 
De verkoop van al die gebouwen, waaronder het 
huidige gemeentehuis, moet een stuk van de kosten 
van het nieuw gemeentehuis dekken.

Het nieuw gemeentehuis is al heel wat over de 
tongen gegaan. Daarom plannen we in de volgende 
editie van Onze Gemeente een volledige katern 
waarin we het hele project zullen toelichten.

WIJ VERHUIZEN
Vanaf 19 april verhuist het gemeentebestuur en 
een 300-tal personeelsleden naar Gravenplein 8. 

SLUITINGSDAGEN VOOR VERHUIS
GEMEENTELIJKE LOKETTEN 
Gesloten van 21 t.e.m. 24 april. 

SOCIAAL HUIS
Beperkt bereikbaar van 19 t.e.m. 24 april.

PERMANENTIES BURGERZAKEN 
   DEELGEMEENTEN

Blijven open op afspraak.

Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

VANAF MAANDAG 26 APRIL STAAN 
WE TERUG TOT JULLIE DIENST!

Het nieuw gemeentehuis 
wordt de werkplek van ruim 
500 personeelsleden van 
gemeente Beveren en Politie-
zone Waasland-Noord.
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KLANTGELEIDING
OP DE DIENSTENMARKT 

DIENSTENMARKT
NIEUW GEMEENTEHUIS
Op de dienstenmarkt in het nieuw gemeentehuis kunt u terecht voor alle gemeentelijke dienstverlening en 
producten. Alle balies bevinden zich op het gelijkvloers en zijn vlot toegankelijk

U meldt zich aan met uw 
identiteitskaart aan de ticketzuil. 
U krijgt een ticket. Daarop staat 
uw kleurzone en volgnummer 
vermeld. Hee�  u hiervoor hulp 
nodig, dan kunt u terecht bij de 
medewerkers van de onthaalbalie.

U gaat naar de wachtzone met de 
op uw ticket vermelde kleur.

Als uw volgnummer oplicht op 
de beeldschermen, mag u zich 
aanmelden aan de balie.

①

②

③

U KOMT LANGS
IN HET GEMEENTEHUIS:

Lees meer over onze dienstverlening op www.beveren.be.

Een heel aantal producten kunt u 
van thuis uit regelen. Aktes, attesten, 
uittreksels … kunt u online bestellen via 
het Digitaal Loket op www.beveren.be.

MAAK EEN AFSPRAAK
VIA WWW.BEVEREN.BE
In het nieuwe gemeentehuis willen we 
vooral op afspraak werken. Makkelijk 
voor u want op die manier hoe�  u niet 
te wachten. Bovendien kunnen we 
uw dossier voorbereiden tegen dat u 
langskomt. Op twee halve dagen in de 
week zullen inwoners langs kunnen 
komen zonder afspraak (afhankelijk van 
de coronamaatregelen).

BEL T 03 750 15 11
MET AL UW VRAGEN 
OVER ONZE
DIENSTVERLENING
Tijdens de kantooruren (www.beveren.
be/contacteer-ons) helpt het Klanten-
contactcenter u graag verder met al uw 
vragen over de gemeentelijke dienst-
verlening. Zij kunnen ook een afspraak 
inboeken voor u.

DIGITAAL
LOKET

KLANTEN
CONTACT
CENTERWELKOM

NIEUW!
MAAK TER PLAATSE UW PASFOTO
IN DE PASFOTOCABINE
Op de dienstenmarkt kunt u tegen betaling een pasfoto laten 
nemen in de pasfotocabine wanneer u langskomt voor een
nieuwe identiteitskaart.
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OPENINGSUREN BALIES
SNELBALIE
ONTHAALBALIE
INFOBALIE TOERISME 
een afspraak is niet nodig tijdens de 
openingsuren

MA 8.30 >  12.30 uur | 13.30 >  16.30 uur
DI 8.30 >  12.30 uur | 13.30 >  16.30 uur
WO 8.30 >  12.30 uur | 13.30 >  16.30 uur 
DO 8.30 >  12.30 uur | 13.30 >  16.30 uur
VR 8.30 >  12.30 uur | 13.30 >  15.00 uur 
ZA 9.00 > 12.00 uur
ZO gesloten

Bij de Snelbalie kunt u terecht voor het 
afhalen van o.a. identiteits- en reisdo-
cumenten, rijbewijs, huisvuilzakken, 
geschenkbonnen, lijnkaarten …. U kunt 
er ook zaken bestemd voor een van 
onze diensten afgeven.

Het infokantoor Toerisme op de Grote 
Markt staat vanaf 26 april tot uw dienst 
in het nieuw gemeentehuis.

BALIES
VAN ANDERE DIENSTEN 
alleen op afspraak, behalve op 
dinsdag- en vrijdagvoormiddag

MA 8.30 >  12.30 uur | 13.30 >  16.30 uur
DI 8.30 >  12.30 uur | NM gesloten
WO 8.30 >  12.30 uur | 13.30 > 16.30 uur
DO 8.30 >  12.30 uur | NM gesloten
VR 8.30 >  12.30 uur | 13.30 > 15 uur
ZA 9.00 > 12.00 uur 
ZO gesloten

BIJ WELKE BALIES KUNT U TERECHT 
OP HET GEMEENTEHUIS:
• Balie Burgerzaken 
• Sociaal Huis (sociale zaken, maat-

schappelijk werk, pensioenen ….)
• Balie Vrije Tijd (jeugd, cultuur, 

evenementen, sport)
• Balie Stedenbouw
• Balie Onderwijs en Buitenschoolse 

kinderopvang
• Balie Mobiliteit, Economie en Milieu
• Archief

BELANGRIJKE VERHUIS
BALIE TOERISME
Het infokantoor Toerisme verhuist 
van de Grote Markt naar het
Gravenplein. 

Bent u op zoek naar toeristische 
wandel- of fietstips of unieke Beverse 
producten? De medewerkers van de 
balie Toerisme helpen u graag op weg! 

SOCIAAL HUIS
Het Sociaal Huis verhuist van de 
gebouwen in de Oude Zandstraat 
naar het nieuw gemeentehuis. 

BALIE VRIJETIJD
Ook de medewerkers van de
Jeugddienst en de dienst
Cultuurbeleid verhuizen mee naar 
het nieuw gemeentehuis.

Toerisme biedt sinds kort ook unieke
gadgets te koop aan van de hand van
‘Beverneir’ Michael De Rop zoals de
Beverse skyline en magneetjes.
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WERK 
IN UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN

ENKELRICHTING BEUKENHOF (BEV)
In de Beukenhoflaan wordt 
enkelrichtingsverkeer ingevoerd van 
Kallobaan naar Kasteeldreef. Deze 
ingreep kadert in het wijkcirculatieplan 
en hee�  als doel het sluipverkeer te 
verminderen en de fietsveiligheid in deze 
schoolomgeving te verhogen.

HORECATREFPUNT FORT 
LIEFKENSHOEK (KAL)
Het nieuw 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. Samen duimen dat we 
in augustus een frisse Bon’Apart kunnen 
drinken op het terras.

Einde: augustus 2021

SITE PC SABOT (MEL)
De sloopwerken van PC Sabot zijn 
afgerond. 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. 

Einde: 2022

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.

HERINRICHTING GROTE BAAN/VESTEN (N70)
Sinds begin dit jaar hebben de riolerings- en wegenwerken een groot deel 
van de Grote Baan en Vesten in Melsele ingenomen. 

In de zone tussen de Burggravenstraat en Sint-Elisabethstraat is de 
riolering aan de noordzijde van de weg volledig aangelegd. De contouren 
van de nieuwe weginrichting, met busbaan, rijweg en fietspaden, 
worden er stilaan zichtbaar. Eind mei is deze weghel�  klaar en verschui�  
de werfzone naar de andere kant van de weg. Ook aan die kant zal 
de aannemer achtereenvolgens de oude weg opbreken, de riolering 
aanleggen en de nieuwe weg weer opbouwen. 

In de zone rond het Pareinpark ronden we in april de rioleringswerken 
van de de noordelijke weghel�  af. Tot aan het bouwverlof wordt aan de 
opbouw gewerkt. Daarna wordt ook daar van kant gewisseld. 

De planning van de werken is onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden. Daarom raden we aan om zeker in te schrijven op 
de nieuwsbrief via www.wegenenverkeer.be/melsele. Zo ben je altijd op de 
hoogte van de laatste stand van zaken.

Met vragen kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap 
Wegen en Verkeer:

T 0468 03 53 84 
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 

Het horeca-trefpunt op Fort Liefkenshoek krijgt stilaan vorm.
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HERINRICHTING JEUGDHUIS TOGENBLIK
Jeugdhuis Togenblik was al even toe aan een opfrissing. De laatste keer dat er een lik verf op de muren kwam 
dateert van 2014. Hoog tijd voor verandering dus! ‘Highland Company’ maakte een knappe, nieuwe muurtekening 
en gaf de terrasmuren buiten en het jeugdhuislogo een opfrisbeurt. ‘Moatwerk’ installeerde nieuwe, lange banken. 

“WAAROM PLAATST DE 
GEMEENTE NIET MEER 
VUILNISBAKJES?”
Technische dienst Wegen: “Op het 
grondgebied van Beveren staan momenteel 

540 vuilnisbakjes. De reinigingsdienst haalt in het centrum 
van Beveren dagelijks de vuilbakjes leeg, ook op zaterdag en 
zondag. De deelgemeenten komen tweemaal per week aan de 
beurt. Gek genoeg werkt een extra vuilbak vaak averechts en 
trekt het nog meer vuil aan op die plek. Om die reden plaatsen 
we niet zomaar op aanvraag extra vuilbakjes. We bekijken wel 
of we bestaande vuilnisbakjes niet op een meer e iciënte plek 
kunnen plaatsen. 
Een nette buurt is de verantwoordelijkheid voor iedereen. Is er 
niet direct een vuilbakje in de buurt? Neem uw afval dan mee 
naar huis en gooi het niet zomaar weg!

Nieuwe vuilbakjes in het 
centrum van Beveren

Jammer genoeg stellen 
we vaak vandalisme 
vast bij onze vuilbakjes.
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RUP TEXAMSITE KIELDRECHT
De gemeente kocht enkele jaren geleden de vroegere 
textielfabriek Texam aan. Aan de kant van de Kouterstraat 
is intussen een nieuwe brandweervoorpost ingericht. De 
overige grond krijgt een herbestemming als woonzone.

Men maakte hiervoor een planning op. De gemeenteraad 
stelde het ontwerp van het gemeentelijk RUP Texamsite vast 
zonder bijkomende voorwaarden. 

Uit de gemeenteraad van 23|02|2021

HERINRICHTING OUDE BAAN BEVEREN
De gemeente kwam met Infrabel overeen om verschillende 
spoorwegovergangen op het grondgebied Beveren op 
termijn te sluiten. Wanneer de spoorwegovergang van de 
Haasdonkbaan sluit, voorziet de gemeente een alternatief 
traject voor gemotoriseerd vervoer. Het tracé van de gewest-
weg N485 zal via de Zandstraat en de Oude Baan lopen om 
zo uit te komen op de Gentseweg. Voor de herinrichting van 
de Oude Baan is een studietraject gestart. De opdracht voor 
het ontwerp wordt geraamd op 200 000 EUR (excl. btw).

Uit de gemeenteraad van 23|02|2021

ROPSTRAAT HAASDONK
De gemeenteraad keurde de aankoop van een grond in de 
Ropstraat in Haasdonk goed. Het perceel hee�  een opper-
vlakte van 8358,02 m3.

Uit de gemeenteraad van 23|02|2021

ONTSLAG HEIDI WERRENS 
Heidi Werrens (CD& V) nam ontslag als gemeenteraadslid. Ze 
wordt opgevolgd door Leentje Van Laere, de eerstvolgende 
opvolger op de lijst.

Uit de gemeenteraad van 30|03|2021

VOETBAL KIELDRECHT
Op de site Oud-Arenberg in Kieldrecht komt een nieuwbouw-
complex  voor sport- en recreatie. De opdracht omvat ook 
de aanleg van de omgeving rond het gebouw en de realisatie 
van extra parkeergelegenheid. Het gehele bouwproject be-
vat 1537,5 m2 vloeroppervlakte (inclusief terras en tribune). 
Het bouwproject wordt geraamd op 3 385 319,87 EUR (incl. 
btw) en zal voldoen aan de BEN (Bijna EnergieNeutraal) 
-norm. De opdracht wordt uitgebreid met de aanleg van 
voetbalterreinen. Een bijkomend budget van 1 500 000 EUR 
(incl. btw) wordt hiervoor vrijgemaakt.

Uit de gemeenteraad van 30|03|2021
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BEVEREN TEGEN ZINLOOS GEWELD
Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenis die begin 
maart plaatsvond in Beveren, neemt het gemeentebestuur 
volgend uniform standpunt in: in gemeente Beveren is geen 
plaats voor zinloos geweld. Dit wordt verder ingevuld door 
o.a. een gemeenschappelijke verklaring, ondertekend door 
alle leden van de gemeenteraad en de aanleg van een regen-
boogzebrapad in de Kasteeldreef ter hoogte van het GTI.

Het park aan Hof ter Welle heet voortaan ‘Park van de ver-
draagzaamheid’. Op deze plaats werd  een gedenksteen ge-
plaatst, een kleurrijk bloemenperk aangelegd en de huidige 
zitbank vervangen door een bank in de regenboogkleuren. De 
gemeente voorziet ook een zitbank in de regenboogkleuren 
voor alle Beverse scholen.

Uit de gemeenteraad van 30|03|2021

FIETSPAD GRAVENDREEF
Het fietspad in de Gravendreef is dringend aan vervanging 
toe. Het zal volledig heraangelegd worden met aandacht voor 
het behoud van de waardevolle bomen in de dreef. 
De gemeente ontving hiervoor een subsidie van Lantis t.w.v. 
380 000 EUR (compenserende maatregel voor Oosterweel). 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 
449 365,74 EUR (incl. btw).

Uit de gemeenteraad van 30|03|2021

WILLEM VAN DOORNYCKSTRAAT HAASDONK
De gemeente kocht grond aan in de Willem Van Doornyck-
straat in Haasdonk. Hiervoor diende, na akkoord van de 
eigenaar, een woning gesloopt te worden. Het ontwerp van 
akte werd goedgekeurd.

Uit de gemeenteraad van 30|03|2021

BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD

12-13 Beslist.indd   1012-13 Beslist.indd   10 06/04/2021   15:21:3206/04/2021   15:21:32

13

FIETSPARKEERPLAN
100 FIETSPARKEERPLAATSEN VRIJGEMAAKT
Weesfietsen zijn fietsen die lange tijd niet gebruikt 
werden en zo onnodig plaatsen innemen in fietsen-
stallingen. Na twee opruimacties in de belangrijkste 
fietsenstallingen maakten we al 100 parkeerplaatsen 
vrij. Ibogem biedt de weesfietsen na een opknapbeurt 
te koop aan.

COMFORTABELERE FIETSPARKEERPLAATSEN
De gemeente wil, gefaseerd over meerdere jaren, 
een 500-tal oude fietsbeugels vervangen door dief-
stalveilige en vandalismebestendige exemplaren. De 
nieuwe fietsbeugels worden op grotere afstand van 
elkaar geplaatst. Op die manier kunnen fietsen en ook 
fietskarren handiger geparkeerd worden.

1 JAAR BLUE-BIKES IN BEVEREN
Sinds maart 2020 kunt u aan het station van Beveren 
gebruik maken van Blue-bike deelfietsen. Met 563 uitlenin-
gen valt deze vorm van duurzame deelmobiliteit duidelijk 
in de smaak. Omwille van het succes wordt het aanbod 
uitgebreid van acht naar twaalf Blue-bikes.

Blue-bikes zijn handig voor bewoners zonder fiets of werk-
nemers die een stuk van hun woon-werkverkeer met de 
fiets doen. Maar het is ook een leuke manier om Beveren 
te verkennen!

Meer info over het gebruik van de Blue-bikes en fietstoch-
ten in Beveren vindt u op www.beveren.be.  

IN DE KIJKER: 
LAADINFRASTRUCTUUR VOOR 
FIETSEN EN AUTO’S
In het centrum van Beveren en Melsele zag u al nieuwe 
laadpunten voor elektrische wagens verschijnen.

Fluvius blij� , in samenwerking met de gemeente, deze 
laadinfrastructuur verder uitbouwen. Allego zal de 
laadpunten uitbaten. De parkeerplaatsen, aangeduid 
met specifiek bord, zijn voorbehouden voor elektrische 
wagens die opladen. De wagens zijn op dat moment 
vrijgesteld van het parkeerreglement.

Voor elektrische fietsen zijn er twee gratis oplaadpun-
ten aan het station van Beveren. U vindt er één aan de 
fietsenstalling naast het station, de andere staat aan de 
overkant van het spoor ter hoogte van zaal Olympia.
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HET
GESPREK

Steeds meer jongeren geven aan zich niet goed in hun vel te voelen en niet te weten waar zij terecht 
kunnen. Maar zeker nu, in tijden van Covid-19 en de bijhorende maatregelen voelen jongeren zich 
eenzaam, missen zij hun vrienden en familie en een leuke vrijetijdsbesteding. Mentaal welzijn 
komt hiermee extra onder druk te staan en hier wil de gemeente Beveren iets aan doen. Vanuit 
de Jeugddienst in samenwerking met de lokale preventiewerkers en Huis van het Kind werd de 
campagne #genezever gelanceerd. Deze campagne is het begin van een reeks initiatieven waar nu 
én in de toekomst op ingezet zal worden.
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“Zowel leerlingen als ouders 
missen een uitlaatklep en een 
klankbord.”
Hoe merkt u dat jongeren het men-
taal moeilijk hebben?
Kathleen Vercauteren, zorgcoördinatie 
Sint-Maarten: “Meer leerlingen geven 
aan dat ze het lastig hebben. Ook 
ouders nemen geregeld contact met 
ons op. Ze maken zich zorgen over hun 
kinderen. Er zijn dikwijls spanningen 
thuis.”

Welke bezorgdheden/noden komen 
het meest naar voor?
“De problemen die voorkomen zijn zeer 
uiteenlopend, maar de grote gemene 
deler is stress. Zowel leerlingen als 
ouders missen een uitlaatklep en een 
klankbord. Met vrienden op stap, hun 
hobby uitoefenen … Leuke dingen 
samen doen als gezin, maar ook apart.”

Hoe probeert u de jongeren te 
helpen?
“In eerste plaats luisteren. Alles eens 
kunnen vertellen kan al veel helpen. We 
geven ook tips mee aan de leerlingen 
om te leren omgaan met hun stress, 
om in gesprek te gaan met hun ouders. 
We proberen ouders aan te zetten in 
gesprek te gaan met hun kinderen. 
Als het echt nodig is schakelen we het 
CLB in om verdere stappen te zetten. 
We promoten organisaties als ‘Awel’, 
‘watwat’, ‘noknok’ en de CLBchat.”

“Mentaal welzijn bij jongeren is 
#genezever”

“Ik mis het samenzijn met familie 
en vrienden.”
Wat maakt dat het nu soms wat 
moeilijker gaat?
Britt Pauwels (19) studente 
orthopedagogie: “Vroeger had je een 
weekend om naar uit te kijken wanneer 
je veel te doen had voor school, 
bijvoorbeeld samen met vrienden iets 
doen of gezellig samen zijn met familie 
maar dit gaat helaas nu niet. Hierdoor 
wordt een week heel eentonig. Ik 
merk soms op bij vrienden dat ze geen 
motivatie meer vinden om voor school 
te werken.”

Waar kijk je naar uit als corona het 
toelaat?
“Ik kijk uit om samen met mijn vrienden 
terug op café te mogen gaan en om 
samen gezellig iets te gaan eten. Het 
moment dat ik mijn familie terug samen 
kan zien.”

Waar kan je terecht?
“Ik kan zowel terecht bij mijn familie 
als mijn vrienden. Er bestaan ook veel 
hulplijnen voor jongeren waar je terecht 
kan als het even niet zo goed gaat.”

Alles goe?
Begin dit jaar werden alle jongeren 
van de 3 Beverse secundaire scholen 
bevraagd over hun mentaal welzijn met 
de enquête ‘Alles goe'? Maar liefst 1335 
jongeren lieten van zich horen. Uit deze 
bevraging kwamen heel wat tips die 
jongeren aan elkaar gaven om nog even 
vol te houden. Deze tips zijn momenteel 
te zien in het straatbeeld.

#genezever
De campagne #genezever wordt 
voornamelijk via sociale media gevoerd. 
Daarnaast kregen alle Beverse jongeren 
tussen 12 en 24 jaar een postkaart in 
de brievenbus om hen een hart onder 
de riem te steken, maar ook om hen te 
informeren over het hulpaanbod. Meer 
informatie over het project is terug te 
vinden op www.beveren.be (onder 
#Genezever).

Aanbod op maat van jongeren
Vanuit Huis van het Kind Beveren 
wordt een specifiek aanbod op maat 
van de jongeren aangeleverd via de 
drie secundaire scholen, met webinars 
rond veerkracht en peersupport. 
De Jeugddienst wil vooral de 
sociale contacten stimuleren door 
verschillende coronaproof activiteiten 
te organiseren tijdens de komende 
schoolvakanties. Meer informatie op 
www.beveren.be.

Aanbod ouders
Als ouder wilt u uw kind ook zo goed 
mogelijk ondersteunen. De ene dag 
gaat het al wat beter dan de andere. 
Hee£  u vragen, nood aan advies of een 
luisterend oor? Dan kunt u terecht bij 
de Opvoedingslijn via T 078 15 00 10, 
E opvoedingslijn@groeimee.be of 
www.opvoedingslijn.be. Of surf eens 
naar onderstaande websites voor 
verschillende gratis webinars of 
presentaties rond opvoeding:
www.vcok.be/webinar
www.gezinsbond.be/webinar
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NAAR HET VACCINATIECENTRUM (OUDE SPORTHAL, KLAPPERSTRAAT 103 BEVEREN)

VACCINATIECENTRUM BEVEREN
In de loop van de komende maanden ontvangen alle 
inwoners van Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke een 
uitnodigingsbrief om zich te laten vaccineren in het 
vaccinatiecentrum in Beveren (Klapperstraat 103). De 
volgorde van vaccinatie wordt bepaald door de overheid.

Bel de helpdesk van het vaccinatiecentrum 
T 03 750 16 00 (ma > vr, 8.30 > 17 uur) bij 
praktische vragen over het vaccinatiecentrum 
of indien u hulp nodig hee�  om uw 
uitnodiging te bevestigen, te verplaatsen of te 
weigeren.

Alle praktische info over het vaccinatiecentrum Beveren 
vindt u ook terug op www.beveren.be/vaccinatie.

Meer info over de Vlaamse vaccinatiecampagne en 
antwoorden op veel gestelde vragen vindt u terug op 
www.laatjevaccineren.be. 

MET DE TREIN
Met een 'vaccinatieticket' kunt u gratis heen- en terug 
reizen tussen uw woning en uw vaccinatiecentrum. 
Tickets beschikbaar via www.belgiantrain.be, de 
app of  ticketautomaat. Aan het station in Beveren 
brengt de gratis pendelbus (elk halfuur) u naar het 
vaccinatiecentrum

BENT U MINDER MOBIEL?
• Spreek in eerste instantie uw familieleden aan. 

Zij kunnen u wellicht een li�  geven naar het vaccinatie-
centrum. Eén persoon mag u begeleiden in het vaccina-
tiecentrum.

• Hebt u geen wagen en kunt u niet op eigen kracht het 
openbaar vervoer nemen, contacteer dan (tijdig) de 
Handicar T 03 750 46 06. Uitzonderlijk voor de vacci-
natie wordt een vast bedrag van 5 EUR (heen en terug) 
aangerekend. U hebt hiervoor geen doktersvoorschri�  
nodig. Het tonen van uw vaccinatie-uitnodigingsbrief 
volstaat.

KRIJGT U THUISZORG?
Dan wordt vanuit deze instantie voor vervoer gezorgd.

Volg de signalisatiepijlen en looproutes in de omgeving 
van de sporthal.

Nabij de ingang van het vaccinatiecentrum zijn ruime 
fietsenstallingen en voldoende parkings.

MET DE BUS
• Met buslijn 81, 82, 83, 84, 85 naar halte Grote Markt 

Beveren. Daar kunt u overstappen op de gratis pendel-
bus naar het vaccinatiecentrum

• Met buslijn 81, 82, 84, 85 naar halte A.Z. Nikolaas, Oude 
Zandstraat (N70) en volg te voet de pijlen.

• Met buslijn 84 naar halte J. Van Hoofstraat, Pastoor 
Steenssensstraat ter hoogte van het zwembad en volg te 
voet de pijlen.

BELBUS 280
Deze hee�  haltes in deelgemeenten Beveren, 
Haasdonk en Melsele en hee�  een aparte halte aan het 
vaccinatiecentrum.

Meer info en reserveren kan via www.delijn.be of 
T 09 211 91 91.

HET LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN

GRATIS PROEFLESSEN AAN DE KUNSTACADEMIE
Kunt u of uw kind moeilijk kiezen uit het aanbod van de Kunstacademie? Volg dan in 
juni een open les of proefles. Deelnemen is gratis maar een plek reserveren is noodzakelijk. 
Vanaf eind mei vindt u op www.dekunstacademiebeveren.be de data van de proeflessen in 
de verschillende vestigingen. Deze proeflessen worden coronaveilig georganiseerd.

Lee� ijd: vanaf 6 tot 100 jaar KUNSTACADEMIE BEVEREN
Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren
T 03 750 10 75, E academie@Beveren.be

16
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POLITIE WAASLAND-NOORD 
WERKT VOORTAAN OP MAAT VAN 
DE BUURT
Politie Waasland-Noord is dit jaar gestart met 
Gebiedsgebonden Politiezorg. De politiezone werd 
opgedeeld in tien gebieden met een politieteam (met 
leden van interventiedienst, wijkdienst, recherche, 
sociale recherche, verkeerdienst)  verantwoordelijk 
voor elk gebied. De deelgemeenten en wijken binnen de 
politiezone hebben hun eigen problematiek en lokale 
noden zoals bv. overlast aan speelpleinen, drugsoverlast 
of verkeersoverlast. Door deze manier van werken kunnen 
de politieteams zich beter focussen op lokale problemen 
en korter op de bal spelen.

POLITIE WAASLAND-NOORD
T 03 376 21 00, E contact@politiewano.be

ENERGIE- EN WOONLOKET 
WOONWIJZER WAASLAND IN 
HET NIEUW GEMEENTEHUIS
In het nieuw gemeentehuis van Beveren, Gravenplein 8,
kunt u op afspraak langskomen bij Energie- en 
woonloket Waasland. Zij geven u gratis advies bij:

• premies of ondersteuning bij bouw- of 
renovatiewerken;

• premies voor huurders, verhuurders en eigenaars;
• hulp bij de aanvraag van een Vlaamse energielening of 

sociale lening;
• hulp bij de aanvraag voor een premie of lening om een 

energiezuinig huishoudtoestel te kopen.

Het loket werkt enkel op afspraak op 
woensdag van 9 tot 12 uur.

Bel voor een afspraak naar T 03 500 47 40 of digitaal via 
www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen.

SOCIAAL HUIS EN INTRO 
ZOEKEN OPDRACHTEN 
VOOR HET PROJECT 
WERKLIFT
WENST U ALS ORGANISATIE KLEINE 
OPDRACHTEN OF HERSTELLINGEN 
UIT TE BESTEDEN?

DAN IS WERKLIFT UW IDEALE PARTNER!
Werkli� , een samenwerking tussen het Sociaal Huis 
en Groep INTRO vzw, is een assessmentproject 
voor mensen in begeleiding via het OCMW. Vier 
dagen per week gaan deze mensen aan de slag in 
de atelierwerking (Sociale campus Pareinpark). We 
zijn steeds op zoek naar nieuwe opdrachten zoals 
naaiwerk, fietsherstelling of het opschuren, herstellen 
en schilderen van meubels. Werkli�  staat ook open 
voor vragen op maat. U dient voor deze opdrachten 
enkel het materiaal te betalen, er is geen kost voor 
werkuren aan verbonden.

SOCIAAL HUIS
T 03 750 46 90 E chloe.wauters@beveren.be

17
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MENSEN

HET LEVEN ZOALS HET IS … 
EEN NAMIDDAG IN HET
VACCINATIECENTRUM
IN BEVEREN
In het vaccinatiecentrum, ondergebracht in de oude sporthal 
van Beveren (Klapperstraat 103) zijn 6 vaccinatielijnen 
ingericht, goed voor 2 160 inentingen per dag, bij volle 
capaciteit. Wij zouden graag volle dagen, voluit vaccineren. 
Maar zoals u weet, zijn we hiervoor afhankelijk van de aanvoer 
van vaccins.

Op 19 maart werd in de namiddag gevaccineerd. De 85-plussers 
waren in die periode aan de beurt.

Momenteel beschikt het
vaccinatiecentrum over
voldoende vrijwilligers. 
Indien we in d e toekomst toch 
beroep op u willen doen, laten 
we het zeker weten!

11.30 UUR
DE BRIEFING
VAN DE VRIJWILLIGERS

De coördinatoren van het 
vaccinatiecentrum Carl Pollet en 
Dries Van Wouwe overlopen de taken 
met de vrijwilligers die van dienst zijn.
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Bel de helpdesk T 03 750 16 00 
met praktische vragen over het 
vaccinatiecentrum. Als het niet 
lukt om uw vaccinatie-afspraak 
online te regelen, dan kunt 
u ook hiervoor terecht bij de 
helpdesk.

Voor antwoorden op veel 
gestelde vragen over de 
vaccinatiecampagne of 
medische vragen verwijzen 
we u door naar 
www.laatjevaccineren.be. 

Bekende Beverenaar Eline De 
Munck, Gouden Schoen Tine De 
Caigny en acteur Wim Van de 
Velde maken u graag wegwijs 
in het vaccinatiecentrum in 
Beveren. Bekijk onze video op 
www.beveren.be/vaccinatie.

12 UUR: 
DE EERSTE BEZOEKERS
KOMEN AAN

Maria Dockx uit Beveren is bij de eerste 
85-plussers die vandaag hun spuitje 
krijgen. Anne Clement begeleidt haar 
tante naar de inkom. Mensen die minder 
mobiel zijn, laten zich bij voorkeur door 
één persoon begeleiden.

Kom op tijd, maar kom ook niet 
te vroeg. Om alles coronaveilig 
te laten verlopen, is de 
wachtruimte binnen beperkt.

Er zijn voldoende parkings op 
wandelafstand. Alle info over 
de bereikbaarheid van het 
vaccinatiecentrum vindt u op 
www.beveren.be/vaccinatie.

Parkingsteward François Lenjou
werkt hier samen met zijn vrouw Hilde 
Bauwens als vrijwilliger:

Ik draag graag mijn steentje bij aan 
de vaccinatiecampagne. Want net als 
iedereen wil ik de pandemie zo snel 
mogelijk achter de rug hebben. Dan 
kunnen we terug ten volle genieten 
van ons pensioen!”

“

Hilde Bauwens wacht de bezoekers op 
en begeleidt hen naar de onthaalbalie:

Fijn om op deze manier mensen te 
helpen én zelf onder de mensen te 
komen!” 

“

Steward Marc De Clerck begeleidt 
de bezoekers naar de medische 
administratie en vaccinatie. 

Verpleegkundige Annemie Buytaert 
overloopt met elke bezoeker een 
medische vragenlijst. U hoe�  zich 
hiervoor niet op voorhand voor te 
bereiden.

Verpleegkundige Cynthia Boons:

We prikken in de bovenarm. De prik 
doet haast geen pijn en is zo achter 
de rug!”

“

Steward Betty De Clerck leidt de 
bezoekers na de vaccinatie naar de 
eindregistratie en de wachtruimte. 

Coördinerend arts van dienst, 
Goedele Heyrman: 

Bezoekers moeten na de prik een 
kwartiertje rusten op een stoel. 
In het centrum is steeds een arts 
aanwezig voor het geval dat mensen 
zich onwel voelen. Thuis kunt u 
mogelijk spierpijn, rillingen, koorts of 
vermoeidheid ervaren, net zoals na 
een griepvaccinatie. Bij klachten kan 
Paracetamol (Dafalgan) ingenomen 
worden.”

“
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TIJD VOOR DE GROTE SCHOONMAAK
In april wordt het weer tijd om ramen en deuren open te zetten en het huis  grondig schoon en lentefris te maken.
Enkele belangrijke brandveilige tips op een rij:

Stof de rookmelders maandelijks af. Door opgehoopt stof kan de rookmelder afgaan. Test ook eens of ze nog 
werken. Sinds begin vorig jaar is een rookmelder verplicht op elke verdieping.

Maak de filter van de droogkast stofvrij na elk gebruik. Controleer en reinig de luchtafvoer regelmatig. Het kan zeker 
geen kwaad om de binnenkant van de droogkast af en toe te stofzuigen. Opgehoopte stofdeeltjes verhinderen de 
ventilatie in het apparaat.

In nood telt iedere seconde. Bij brand hebt u maar drie minuten om buiten te raken. Spullen die in de weg liggen, 
verlengen de vluchttijd. Gooi weg wat overbodig is of geef het aan een goed doel. Hang uw huissleutels op een vaste 
plaats. Spreek dit af met  uw gezin of huisgenoten. En oefen uw vluchtroute! Meer info via www.hvzwaasland.be.

ROOKVRIJ SPELEN
Op 31 mei is het Werelddag zonder Tabak, de dag waarop alle speelterreinen in Beveren één jaar rookvrij zijn. Op die 
manier streven we naar een rookvrije generatie.  Door kinderen rookvrij te laten spelen en sporten beschermen we hen 
tegen de schadelijke sto� en in tabaksrook én verkleint het risico dat zij zelf later een sigaret opsteken. Want kinderen 
kopiëren gedrag, en daar hoort roken ook bij. Vandaar nogmaals een warme oproep om niet meer te roken in het zicht 
van kinderen, zoals op speel- en sportterreinen. 

Wat als u toch iemand ziet roken? Benader de roker dan op een positieve manier en leg uit dat we vooral onze  
kinderen willen beschermen. Vraag om ergens te roken uit het zicht van kinderen en verwijs naar de campagne Generatie 
Rookvrij en de borden die op de speelterreinen zijn geplaatst.

Meer informatie over de campagne Generatie Rookvrij vindt u via www.generatierookvrij.be 

SCHOORSTEEN REINIGEN
NA DE WINTER
De winter lijkt ver weg en toch is het alvast nodig om aan 
de volgende stookperiode te denken en de schoorsteen 
te laten reinigen. De voorbije winter kwamen er dagelijks 
klachten binnen op de dienst Milieubescherming voor 
geurhinder van stokende buren. Dit kon als oorzaak 
hebben dat de schouw slecht geplaatst was met 
neerslaande rook als gevolg maar ook bijvoorbeeld 
door het verstoken van vervuild of nat hout.  Het 
verstoken hiervan kan aanleiding geven tot vorming van 
roetaanslag in de schoorsteen en mogelijk schouwbrand.

Laat uw schoorsteen 1 maal per jaar reinigen best door 
een erkend vakman. Bij intensief stoken kan het mogelijk 
zijn om het zelfs meermaals per jaar te doen. Vraag ook 
zeker na de reiniging een attest dat u kunt doorgeven aan 
de brandverzekering. 

DIENST MILIEUBESCHERMING
T 03 750 14 80

DE PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS

20

20-21 De Praktijk.indd   1820-21 De Praktijk.indd   18 06/04/2021   15:29:0906/04/2021   15:29:09

SAMEN VOOR EEN PROPERE BUURT
ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT IN CIJFERS
Wist u dat er in 2020, 1232 milieumeldingen zijn 
ingediend waarvan 875 klachten over sluikstorten?  De 
sluikstorten werden door de Technische dienst Wegen 
zo snel mogelijk verwijderd en er werd een inhoudelijke 
controle uitgevoerd. Dit resulteerde in 97 pv’s waar 
uiteindelijk 67 gasboetes uit voort kwamen.
Als gemeente zetten wij in op sensibilisering maar 
voornamelijk op repressief optreden.
In 2021 werden al 71 processen verbaal opgesteld, 
dit is meer dan het drievoud vergeleken met dezelfde 
periode van vorig jaar!
Samen kunnen wij onze gemeente terug zwerfvuilvrij 
maken, wees er attent op om geen zwerfvuil achter te 
laten. 

Merkt u ergens sluikstort op? Geef het door via het 
meldingsformulier op www.beveren.be.

Zelf de handen uit de mouwen steken?  Stuur ons 
dan een mailtje en dan zorgen wij voor een mooi 
makers pakket zodat u zo snel mogelijk van start kan 
gaan. 

E milieudienst@beveren.be

HONDENPOEPZAKJE HOORT 
NIET IN DE RIOOL
Onze technische ploeg signaleert steeds vaker dat 
er hondenpoepzakjes in de riolering zitten. Deze 
raken verstrikt in de pompen en roosters van het 
riool, met verstoppingen als gevolg. Dit zorgt dan 
weer voor wateroverlast en vervuiling van grachten, 
waterlopen, de zee …
Daarom dit dringend verzoek aan hondenbezitters: 
neem gevulde hondenpoepzakjes mee naar huis 
en gooi ze bij het restafval of laat ze achter in de 
daarvoor bestemde vuilbakjes. 

HOE GEZOND IS HET VERKEER 
IN UW STRAAT?
Vink op donderdag 20 mei 2021 aan hoeveel 
voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door 
uw straat passeren. Tel één uurtje, van 17 tot 18 
uur. Wetenschappers van het project ‘Straatvinken’ 
brengen voor het vierde jaar op rij in kaart hoe 
gezond en massaal het verkeer is in onze straten. Dat 
gebeurt via een tel-app of een papieren telformulier.
Zin om mee te doen? Inschrijven en meer info via 
www.straatvinken.be.

DRINGENDE HERSTELLING? 
LAAT U NIET VANGEN!
Hee�  u een loodgieter of slotenmaker nodig voor een 
dringende herstelling, zoals verstopte wc of verloren 
sleutels? Is uw gebruikelijke hersteller niet bereikbaar 
en moet u op zoek gaan naar een andere vakman? 
Wees dan voorzichtig. Er zijn firma’s die van uw 
noodsituatie profiteren en buitensporige bedragen 
aanrekenen.

BETAAL U NIET BLAUW
Vraag voor de start van de werken een gedetailleerde 
en schri� elijke prijso� erte.

Meer tips vindt u op www.politie.be/5904/vragen/
oplichting/dringende-herstelling-laat-je-niet-vangen.

TOCH SLACHTOFFER?
Meld dit bij het meldpunt van de FOD Economie via 
meldpunt.belgie.be.

LOKALE POLITIE WAASLAND-NOORD
E contact@politiewano.be
T 03 376 21 00
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17 maart 2021 

Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden opende samen met burgemeester Marc Van de Vijver en kolonel 
Thierry Van Goethem de nieuwe oefentunnel van Hulpverleningszone Waasland.

27 maart 2021
De winnaars van de fotowedstrijd ‘Beveren in 4 seizoenen’,  Maria Van Esbroeck, Heleen Hubrechts en 
Bruno Stevenheydens ontvingen hun prijs uit handen van schepen van Toerisme Inge Brocken.

Onze jaarlijkse huldiging van de Beverse sportkampioenen kon dit jaar helaas niet plaatsvinden. 
Op de foto: de dames van FC Bosdam Beveren (genomen voor de coronamaatregelen). 
Kijk op FB Sportdienst Beveren voor alle kampioenen.
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GEKIEKT!
 GEKIEKT IN ONZE GEMEENTE

26 maart 2021
Lancering van het project Autodelen van Interwaas op 
het Gravenplein.

17 maart 2021
Maria Van Audekerke, 100 jaar, met dochter Ilse Van de 
Velde na haar COVID-vaccinatie.

10 februari 2021
Schepen van Sociale Zaken Dirk Van 
Esbroeck hangt zijn wens in de wens-
boom in de Melkaderwijk in Kallo. 

13 maart 2021 
Premier Alexander De Croo bracht in Beveren een vurig pleidooi voor meer tolerantie in onze samenleving.
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OOGAPPELS
VOOR OUDERS EN HUN KROOST

KINDVRIENDELIJK BEVEREN
Om van Beveren een optimale plek te maken om jong te kunnen zijn, startte Beveren in 2020 het traject voor het 
behalen van ‘een label kindvriendelijke gemeente’. Doelgroep van dit project: 13 679 kinderen en jongeren (< 25 jaar) 
of 28,2% van de Beverse bevolking.

WAAROM DIT PROJECT?
Tijdens dit traject willen we stilstaan bij de leefwereld van kinderen en jongeren, in kaart brengen waar verbetering 
nodig is en uitschrijven van een kindvriendelijk beleid om mee aan de slag te gaan. Verder evolueren als kind- en 
jeugdvriendelijke gemeente is één van onze prioritaire beleidsdoelen.

AAN DE SLAG!
De Jeugddienst coördineert het traject in samenwerking met verschillende gemeentelijke diensten.
Fase één van het traject is ondertussen afgerond. Hierin onderzochten we hoe kindvriendelijk Beveren is. Dat 
deden we aan de hand van een enquête, focusgesprekken met verschillende betrokken diensten en heel wat 
cijfermateriaal in de vorm van een data-analyse.  Op basis van deze resultaten zullen volgende thema’s worden 
aangepakt: mentaal welzijn, doelgroepgerichte gemeentelijke communicatie en verdere invulling van de publieke 
ruimte. Meer informatie hierover vindt u op de website.

IN GESPREK MET DE KINDEREN EN JONGEREN
Van april tot en met augustus 2021 gaat de 
Jeugddienst op zoek naar de beleving van de 
kinderen en jongeren (via scholen, wijken, 
hobby’s … ). De kans is dus groot dat in de 
komende periode uw (klein)zoon/dochter 
enthousiast thuis komt omdat de Jeugddienst op 
bezoek is geweest! 

WANNEER BEHALEN WE DAT LABEL EN WAT 
DAN?
Als alles goed loopt, worden we als gemeente 
beloond voor onze inspanningen en halen we in 
het najaar van 2022 het label ‘kindvriendelijke 
gemeente’ binnen. Maar daar stopt uiteraard 
het verhaal niet. Integendeel, dat wordt de start 
van een breed gedragen kindvriendelijk beleid in 
Beveren! 

NOG VRAGEN OVER HET LABEL 
KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE? 
Volg het hele traject via www.beveren. be of mail 
voor meer informatie naar E kindvriendelijk@
beveren.be

JEUGDDIENST

BUITENSPEELDAG
Op 21|04 vindt normaal gezien de buitenspeeldag plaats (onder coronaveilige voorwaarden). 
Hou de website in het oog voor actuele informatie.
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ZA 22 MEI | 9>12.30 UUR
BOEKSTARTDAG   
Op zaterdag 22 mei nodigt de Bib alle 0 tot 2,5 jarigen en 
hun ouders uit voor een gezellige ‘Boekstartdag’. Doe de 
‘Buggywandeling’ met onderweg live animatie op mini-maat 
en haal daarna uw knu� el op in Bib Beveren. Ontdek onze 
mooie collectie baby- en peutermaterialen die u gratis kan 
uitlenen. De Buggyroute blij�  nog bewegwijzerd tot 27|06.

BIB BEVEREN
Prijs: Gratis
Lee� ijd: Voor de allerkleinsten en hun ouder(s)
Locatie: Bib Beveren

WEEK VAN DE GROEILAMP 
Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen 
op ‘opvoeden’. Want groot worden, dat gaat niet 
helemaal vanzelf. Ouders, grootouders en andere 
opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen 
opgroeien in een warme en positieve leefomgeving. 
Ook Beveren doet mee samen met alle Huizen van 
het Kind in het Waasland. De Bib sluit de week van de 
Groeilamp af met de Boekstartdag op 22|5.

HUIS VAN HET KIND 
T 047 84 16 20
E huisvanhetkind@beveren.be
FB Huis van het Kind Waasland

GEZOCHT
OUDERS MET ERVARING
De gemeentelijke ZOEMwerking, het aanbod voor 
gezinnen met kinderen met een beperking, is na 12 jaar 
toe aan een evaluatie. De gemeente wil daarom samen 
met ouders en begeleiders met ervaring onderzoeken 
aan welke vragen en noden dit vrijetijdsaanbod 
vandaag moet voldoen. 

Bent u bekend met de werking van ZOEM en helpt u 
ons graag verder door uw mening te delen? Of kent u 
mensen die hiervan gebruik wensen te maken? Deelt 
u graag uw ervaringen om onze werking te versterken? 
Bezorg ons dan uw bevindingen via het formulier op de 
website of neem contact op met de dienst Cultuur.

DIENST CULTUUR
T 03 750 10 05

OP ZOEK NAAR KINDEROPVANG?
In de brochure Kinderopvang vindt u een overzicht 
van de opvangmogelijkheden in Beveren, zowel voor 
kleine als iets grotere kinderen. Bent u zwanger? Dan 
reserveert u best zo snel mogelijk een plaatsje in 
een kinderopvanginitiatief, ook al lijkt het allemaal 
nog veraf. U vraagt kinderopvang aan bij het 
opvanginitiatief zelf. Het loket Kinderopvang kan u 
hierbij helpen. Voor een overzicht van alle 
Beverse kinderopvanginitiatieven, 
surf naar www.kinderopvangwijzer.be/beveren. 

DIENST 
KINDEROPVANG
T 03 750 16 65
E kinderopvang@beveren.be
www.beveren.be

25

 kinderopvang@beveren.be

KINDEROPVANG
JAARGANG 2021

KINDEROPVANG 0 > 3 JAAR
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 2,5 > 12 JAAR

VAKANTIEOPVANG
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HET PLEKJE VAN
KAREN VAN HOOSTE EN ROBIN JACOBS
MOLENBEEKPARK MELSELE 

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!

Samen met de kinderen Thomas en Tess komen wij 
graag naar het speeltuintje in het Molenbeekpark. 
Terwijl zij zich uitleven, kunnen wij even genieten van 
de lentezon.”

“

26
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TELEX
RENOVATIEADVIES 
AAN HUIS
Doorlopend vanaf 13 februari > 15 augustus

U wilt uw woning renoveren? Niet zomaar 
verfraaiingswerken uitvoeren, maar verbouwingen die u 
achteraf ook iets opleveren zoals minder energieverbruik, 
meer comfort: lekker warm in de winter en ’s zomers 
heerlijk koel. Vraag gratis raad aan via het renovatieadvies 
van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. Surf naar www.bouwwijs.be/
renovatieadvies en vul digitaal uw aanvraag in. Ook voor 
korte en specifieke vragen rond duurzaam bouwen en 
verbouwen kunt u terecht bij het Steunpunt via 
E dubo@oost-vlaanderen.be of T 09 267 78 07. 

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 belee� !

Deze foto van Ben Verhoeven is een van de winnende 
foto’s van de Havenland fotowedstrijd. 

Wandelliefhebber Norbert Janssens maakte deze foto 
op een zondagnamiddag in februari, op wandel in het 
Klein Rietveld Kallo en het nabijgelegen Groot Rietveld.

#bevereninbeeld #wandelenindenatuur 
#naturelover#vlaanderenwandelt #canonpowershot 
#genieten

   gemeentebeveren

Deze foto’s zijn als postkaart gratis verkrijgbaar in het 
infokantoor Toerisme en aan de balie van Fort Liefkens-
hoek.

Zicht op de kerncentrale van Doel vanaf het Bevrijdings-
dok (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo)

#Havenland #1001maalverwonderlijk #fotowedstrijd 
#postkaart #schelde #havenvanantwerpen 

BALOISE TOUR 
BELGIUM START IN 
BEVEREN
De Baloise Belgium Tour start op woensdag 9 juni in 
Beveren: wie volgt Remco Evenepoel op? Omwille van de 
coronamaatregelen wordt het mogelijk een editie zonder 
publiek. Dan genieten we maar vanuit de huiskamer van 
de rit en de mooie luchtbeelden boven Beveren!
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EXPO VIJD VERBEELD

De liefde voor detail, de passie voor portret, de verhalen 
die het ‘Lam Gods’ vertellen. Het meesterschap van Van 
Eyck begeestert zowel de jonge als oudere leerlingen 
van de Kunstacademie. Zij zoomen in op werken van 
Van Eyck, maar ook op het leven van Vijd en tijdgenoten.
Met deze inspiratie creëren de leerlingen hun eigen, 
nieuwe universum.

13, 14, 15 en 16 mei 2021
23 en 24 mei 2021
Telkens van 11 tot 17 uur
Gratis
Cortewalle

ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?

Hieronder een opsomming van activiteiten die toch coronaproof kunnen plaatsvinden.
Tips van uw vereniging in het volgend nummer? Voer ze voor 2|05 in op  www.UiTdatabank.be.
Meer info over Beverse evenementen  via www.beveren.be/evenementen.

20_12_23_Fotowedstrijd 4 seizoenen.indd   820_12_23_Fotowedstrijd 4 seizoenen.indd   8

BEVEREN IN VIER SEIZOENEN

Reizende buitenexpo

Uit 545 inzendingen voor de fotowedstrijd ‘Beveren in vier seizoe-
nen’ koos een jury 22 foto’s die u in een buitententoonstelling kunt 
bewonderen. De foto’s weerspiegelen het typische karakter van 
Beveren en zijn deelgemeentes. Een rijkdom aan contrasten, die te-
gelijkertijd een unieke eenheid vormen. Geniet van de polderpracht 
en de bedrijvigheid van een wereldhaven, het gezellige centrum en 
de eeuwenoude erfgoedsites, de natuur en de schone Scheldezich-
ten.

De reizende expo vindt u tot oktober terug op drie locaties: de 
wandeldijk van Fort Liefkenshoek (april-juni), de Polderdreef richting 
Singelberg (juli-augustus) en Prosperpolder (september-oktober).

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

Iedereen Vijd. Dat was het opzet van de foto-opdracht voor de 
Gentse fotograaf Jan Matthys, gespecialiseerd in theatrale scènes 
en portretfotografie. Hij bracht tien Beverse erfgenamen van Joos 
Vijd magistraal in beeld. Als een nieuwe Jan van Eyck tovert Jan 
Matthys de afstammelingen van Vijd om tot middeleeuwers van 
vlees en bloed, afgebeeld in een sprookjesachtig Bevers decor. 
Deze bijzondere fotoreeks komt tot leven in de verlichte Vijdkiosk, 
vanaf 24 april te bewonderen op het grasperk achter Erfgoedhuis 
Hof ter Welle.

Van 24 april tot 31 december 2021
Gratis
Grasplein achter Erfgoedhuis Hof ter Welle.

EXPEDITIE KUNST

Combineer wandelen met cultuur. Ontdek de wandelzoektocht met 
opdrachten langs kunstwerken in Beveren, voor families met kinde-
ren tussen 8 en 12 jaar, met start aan Ter Vesten op het Gravenplein.

#BLIJF WANDELEN2021

Wandelen blij�  onze favoriete vrijetijdsbesteding in 
coronatijden. De Sportdienst stippelt regelmatig nieuwe 
wandelingen voor u uit. 
Alle info vindt u op www.beveren.be/nl/wandelen.

CULTUUR ONLINE

• Podiumcast

De schouwburg van Ter Vesten baadt al té lang in een zee 
van stilte. Hoog tijd dus om het stof ván en opnieuw 
artiesten óp ons podium te halen. Tijd voor een PODium-
CAST! Een podcast die gemaakt wordt op ons podium.
4 bands (Backback, The Chai Connection, Slow Pilot, 
OLEO), een livesessie en exclusief interview van op ons 
podium via SoundCloud of Spotify.

• Livestream de Koe|The Courage to be Disliked
Vr 21|05, 20 uur

TER VESTEN
www.tervesten.be

© Studio Edelweiss
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Hoogspringtalent Merel Maes uit Haasdonk is amper 16 en kan al terugblikken op een 
geslaagd debuut bij het EK indoor atletiek in Polen. Op het BK in februari verbeterde ze 

haar eigen wereldjaarprestatie met een sprong over 1m 91. Ze kroonde zich daarmee 
tot de op tien na beste hoogspringster van Europa dit jaar. Naast hoogspringen voetbalt 

Merel nog als enige meisje bij de U15-jongens van Vrasene. Ze combineert dit alles met 
haar studies Wetenschappen aan het KA in Beveren. In de paasvakantie kreeg Merel de 

kans om op 14- daagse te gaan naar Turkije met de Belgische olympische atletiekploeg. 
Ondanks deze uitzonderlijke prestaties blij�  Merel met beide voeten (figuurlijk dan toch)

op de grond. 

  ANK
  OORUIT

“Dat ik ooit zo hoog zou springen, 
had ik nooit durven dromen.” 

Merel Maes tijdens één van haar ultieme sprongen op het EK in Polen.

Merel Maes, na haar geslaagd debuut 
op het EK indoor atletiek in Polen begin 
maart 2021.
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IN DE GENEN
“Sporten is bij ons thuis een deel van de opvoeding. Mijn ouders en mijn 2 broers doen ook actief aan 
sport (hardlopen, paardrijden). Mijn oudste broer is ook voetballer. Vanaf 7 jaar speel ik voetbal waarvan de 
laatste 2 jaar bij P U15 van KFC Vrasene. Ik ben nog maar 4 jaar bezig met hoogspringen, met Tia Hellebaut 
als voorbeeld. Ik startte met atletiek onder impuls van mijn nichtjes en neven die ook atletiek deden bij AC 
Waasland en vroegen of ik eens kwam mee sporten. Het werd al snel duidelijk dat het hoogspringen mij 
wel lag. Dat ik ooit zo hoog zou springen, had ik nooit durven dromen.”

EK POLEN
“Plots ging het allemaal heel snel. Na mijn prestaties op het BK in februari, kreeg ik de kans om deel te 
nemen aan het EK indoor in het Poolse Torun. Dat was totaal onverwacht. Mijn coach Benny Annecour 
kon helaas niet mee afreizen omdat de delegatie zo klein mogelijk moest gehouden worden door de 
coronasituatie. Maar Benny stond mij zo goed mogelijk bij vanop afstand. Ik werd begeleid door een 
andere trainer die in nauw contact bleef met Benny. Na drie coronatesten arriveerden we uiteindelijk in 
Polen. Ik deelde de kamer met atlete Lindsay De Grande, die een tijdje uit was door leukemie maar nu 
volop aan haar comeback werkt. Het was tof om met haar te kunnen praten. We aten samen met alle 
Vlaamse sporters. Tijdens de wedstrijden verliepen alle conversaties in het Engels.  Ik ben wel blij dat ik 
uiteindelijk over die 1m 87 ben geraakt, want ik voelde toen de stress toch wel opkomen, net voor die 
derde poging. Ik kan hier met een goed gevoel op terugblikken. Mijn grote droom is ooit op een podium te 
kunnen staan tijdens de Spelen.”

SCHOOL & TRAINING
“Ik kreeg alleen maar positieve reactie’s toen ik geselecteerd werd voor Polen. Mijn school (K.A. Beveren) 
plaatste een super leuk aanmoedigingsfilmpje op Facebook. De combinatie met studeren lukt voorlopig 
nog. Ik kreeg de mogelijkheid om mijn examens op een ander moment af te leggen. Ik train momenteel 
3 tot 4 keer per week gedurende 1,5 uur. Dat is vooral uithouding, sprong, technische training en lichte 
powertraining. Nu ik zoveel per week train voor het hoogspringen is het voetballen wat aan het afnemen. 
Maar ik wil er nog niet mee stoppen. Daarvoor doe ik het nog te graag.”

CORONA
“Ik weet dat momenteel heel wat jongeren het moeilijk hebben en mentaal onder druk staan. Ikzelf heb 
hier gelukkig niet veel hinder van ondervonden. Ik mocht uitzonderlijk verder doen met de competities 
ondanks corona. De meeste van mijn leeftijdsgenoten konden dit niet. Voetbalcompetities werden 
stopgezet.

Ik deed een mooie ervaring op in Polen en leerde er alleen maar uit. Ook als je het even moeilijk hebt, niet 
opgeven maar blijven verder doen!”
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#laatjevaccineren
#stroopdemouwenop

Door ons met zijn allen
te laten vaccineren,
winnen we onze vrijheid
en ons gewone leven terug.”

“
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