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Ook dit jaar gaat de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt jammer genoeg niet door omwille 

van de coronamaatregelen. Daarom richt onze burgemeester zich tot alle inwoners van Beveren in een 

videoboodschap die gedeeld wordt via sociale media, Youtube en de website van de gemeente. 

U kunt de video terugvinden onder: https://youtu.be/pnIZWXTEe6Q 

Onderstaand de boodschap van de burgemeester: 

Beste mede-inwoners  

Ik had er hoop op om u op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt persoonlijk het beste te 

kunnen wensen voor het nieuwe jaar. Helaas heeft corona de samenleving nog steeds in zijn greep en 

moeten we ook dit evenement noodgedwongen annuleren.  

De strijd tegen het virus blijkt jammer genoeg complexer dan verhoopt. Omwille van de volksgezondheid, 

en om de zorg in de ziekenhuizen voor iedereen te blijven garanderen, moeten we ons houden aan de 

coronamaatregelen, hoe moeilijk dit ons ook valt. 

Als burgervader ben ik trots op de manier waarop onze inwoners omgaan met deze coronamaatregelen, 

ondanks de verharding in de discussie hierover in de media. Ik zie gelukkig vooral veel mensen die 

begrijpen dat de maatregelen nodig zijn in ons aller belang. Ik ben ook enorm blij met de hoge 

vaccinatiebereidheid in Beveren, die een pak hoger ligt dan in de ons omliggende steden. Vaccinatie is 

immers onze belangrijke troef om de COVID-19 pandemie tegen te gaan.  

Bedankt om vol te houden: iedereen die werkt in de zorg, hulpverleners, brandweer en politie, 

onderwijzend personeel en talloze vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente. Maar ook een hart onder 

de riem voor onze ondernemers, mensen actief in het verenigingsleven en mensen uit de cultuursector. 

Mijn oprechte dank om er de moed in te houden aan al onze inwoners. Want corona stelt immers elk van 

ons dagelijks op de proef. 

 

Beste inwoners, 

Met de start van 2022 zitten we halverwege de ambtstermijn van het huidig bestuur. De voorbije jaren zijn 

heel wat zaken gerealiseerd, zonder ons daarbij te laten afleiden door corona.  

Ondanks de gepande sluiting van onze kerncentrales en een investeringsprogramma van ruim 160 miljoen 

euro, hebben we beslist dat de belastingen op het huidig, laag niveau blijven. 

De voorbije jaren hebben we een aantal opmerkelijke beslissingen genomen, zoals het definitief bevriezen 

van meer dan 20 hectare woonuitbreidingsgebied. Een regelgeving uitgewerkt om te bepalen waar er wel 
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en geen appartementen mogen gebouwd worden. Naast het zoeken van een moeilijk evenwicht tussen 

betaalbaar wonen en het vrijwaren van open ruimte, zijn we ook bezig met het uitwerken van extra 

bebossing in onze gemeente. De gemeente wil zich dan ook blijvend engageren als duurzame gemeente. 

Daarnaast wil ik graag nog even benadrukken dat Beveren een uitstekende dienstverlening biedt aan alle 

inwoners met een ruim aanbod aan scholen en kinderopvang, woonzorgcentra, cultuur, 

sportaccommodatie en infrastructuur voor ons rijk verenigingsleven. Vanzelfsprekend is dit niet. Want 

lang niet elke gemeente kan dit totaalpakket aan haar inwoners aanbieden. 

 

Beste inwoners, 

Het afgelopen jaar leerde ons dat het moeilijk is om voorspellingen te maken. Ik kan jullie spijtig genoeg 

niet beloven dat 2022 het jaar wordt waarin we corona eindelijk achter ons kunnen laten. 

Maar ik kan jullie wel beloven dat het gemeentebestuur, het gemeentepersoneel en ikzelf opnieuw het 

beste van onszelf zullen geven voor een Beveren waar het goed is om wonen voor iedereen.  

Verder roep ik iedereen op om jullie hart niet in quarantaine te plaatsen. Plooi niet terug op jezelf, maar 

stel je hart open voor familie, vrienden, buren, collega’s, medeburgers.  

Meer dan ooit hebben we behoefte aan verbondenheid! 

 

Ik wens jullie allen een gezond, liefdevol en hoopvol 2022! 
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