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Het is altijd belangrijk om de 
goede keuzes te maken, maar 

zeker in een verkiezingsjaar. 
Uw keuze in het stemhokje 

zal bepalen hoe de 
toekomst van het 

prachtige Bever eruit kan 
zien.

De OvdM-ploeg

Voorwoord

Inhoud
02

03_ Schoolrefter

04_ Reflectie en dank

06_ De blunders van het 
Schepencollege i.v.m. de 
feestzaal: vervolg

08_ Open dialoogavonden

09_ Enquête Het Nieuwsblad

10_ Wanneer de overheid haar eigen 
rooilijnen niet respecteert !

11_ Nieuwe zaken in Bever

12_ Mandatarissen

14_ Kent u de gemeentelijke 
belasting op rijwielen met 
hulpmotor, pleziervaartuigen en 
plezierbootjes? 
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en voorspoedig 2018 !



Door het verdwijnen van de tijdelijke 
feestzaal verloor de kleuterschool het 
reftergebruik op Akrenbos. Verschillende 
voorstellen om dit op te lossen kwamen 
aan bod: een container op de plaats van 
de feestzaal, het huren van een huis in de 
buurt… Uiteindelijk werd gekozen voor 
het in gebruik nemen van een lokaal in de 
oude school… Dat dan op termijn weer 
zal worden afgebroken en vernieuwd. 
Of hoe visie op lange termijn toch wat 
problemen zou kunnen vermijden.

Schuilen tegen de regen

De tijdelijke feestzaal deed ook dienst als 
schuilplaats voor de kleuters om zich te 
beschutten tegen wind en regen; ook dit 
kan niet meer door het verdwijnen van 
de tijdelijke feestzaal. Het schepencollege 
besluit in december 2017 om een 
bijkomend afdak te voorzien aan de 
school. Hiervoor moeten aannemers 
worden gecontacteerd die een prijsofferte 
zullen opmaken, kortom, zoiets duurt al 
snel een paar maanden. Waarom wordt er 
nu pas over een oplossing nagedacht? Nu 
de kleuters in de regen staan, midden in 
de winter? Had het gemeentebestuur dit 
niet kunnen voorzien?? Tijdens de laatste 
gemeenteraad hebben wij voorgesteld 
om op het schoolplein een tent te 
plaatsen in afwachting van de bouw van 
het afdak. Maar ons voorstel kreeg maar 
een lauw onthaal van de meerderheid. 
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Reflectie en dank
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2017 was een turbulent jaar.

Er waren de aanslagen in Londen, 
Barcelona, Manchester, Istanboel, 
… de blijvende terrorismedreiging, 
de beëdiging van Donald Trump als 
President van de Verenigde Staten, 
de fipronilcrisis, de #metoo, de zware 
orkanen, … Vele mensen voelen zich 
onzeker over hun toekomst.

Dichter bij huis proberen we als 
OCMW-mandatarissen, elk op onze 
manier, vele kleine stappen voorwaarts 
te zetten om van onze gemeente een 
“Zorgzaam Bever”  te maken waar het 
goed is om te leven, te wonen, te werken 
en te zorgen!

Een woordje van dank.

Op elke zitting komen er nieuwe dossiers 
van gezinnen die kampen met zware 
financiële problemen, werkloosheid, 
verslaving, verwaarlozing, … op dit 
ogenblik volgt de maatschappelijke 
dienst zorgzaam deze situaties op via 
budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, 
toekenning van leefloon…

Samen proberen wij deze mensen uit hun 
sociaal “moeras” te trekken.  Dit gebeurt 
op een kordate wijze, maar ook met 
geduld en begrip ! 

Onze maatschappelijke assistentes, 
Sanderijn en Isabelle, leveren uitstekend 
werk door voortdurend nieuwe kansen te 
bieden, hen te reactiveren en begeleiden 
om werk te zoeken… 

Elke dag trekken ook de poetsdames op 
de baan om te helpen in gezinnen 
van zorgbehoevende mede-inwoners. 
We mogen dan ook zeggen dat de 
poetsdienst een cruciale rol speelt in de 
thuiszorg.

De start van een nieuw jaar nodigt 
uit tot reflectie over het voorbije jaar, 
hoewel de laatste weken overigens al 
weer in het teken van vooruitkijken 
stonden. 2018 wordt een spannend 
jaar op vele fronten. Daarover schrijven 
we een volgende keer. Eerst nog één 
keer achteromkijken.  We pikken er een 
aantal dingen uit. In de categorie ‘appels 
en peren’.



De  klusjesdienst is dag in, dag uit 
in de weer om zorgbehoevende 
gezinnen en inwoners te helpen in hun 
tuinonderhoud, bij kleine verhuizingen, 
woningaanpassingen in functie van de 
zorgbehoefte, … daarnaast staan ze ook 
in voor het onderhoud van ons eigen 
patrimonium en van onze gehuurde 
opvangwoningen. Zij proberen ook 
om het zwerfvuil van onachtzame 
medeburgers op te ruimen dat dagelijks 
deel uitmaakt van het straatbeeld in 
Bever. Gooi je vuil niet uit het raam 
van je wagen, wees op jouw beurt ook 
zorgzaam voor het milieu!

De medewerkers van kinderopvang 
“Het Sterretje” die door hun goede 
verzorging en veelzijdige activiteiten er 
dagelijks voor zorgen dat onze kinderen 
zich naar hartelust kunnen ontplooien en 
ouders zorgeloos hun werkdag kunnen 
doorbrengen.

Dank daarvoor!

OCMW-raadsleden van Open voor de 
Mens hebben één doel

Laat het duidelijk zijn dat wij als oppositie, 
OvdM OCMW-raadsleden, slechts één 
grote rode draad hanteren: alles wat 
we doen, doen we in functie van een 
“Zorgzaam Bever”. We willen ons sociaal 
te dienste stellen van onze inwoners, we 
willen zorgen delen, open staan voor 
elkaar, helpen waar kan en nodig en 
solidair zijn met elkaar.  Dit is de ware 
inzet van elkeen van ons!

Ook een dorp zoals Bever heeft 
specifieke noden en een veelheid 
aan sociale problematieken en moet 
ook in de toekomst nog beter de 
uitdagingen kunnen aangaan, die 
ontegen sprekelijk op ons afkomen.

En op uitdagingen wordt het best 
geantwoord met een uitdagend beleid. 
Uitdagend, in de zin van gedurfd, 
vernieuwend, modern maar ook 
verantwoord, kwalitatief en preventief. 
Hiertoe is de medewerking nodig 
van eenieder die op welke manier 
ook betrokken is bij het OCMW. Elk 
OCMW-raadslid moet zijn eigen mening 
kunnen uiten en voor die oplossing 
kiezen die het best de problematiek 
beantwoordt. 

Tot slot willen wij nog zeggen dat 
“zorgzaam zijn” een project moet zijn 
van  en voor alle inwoners van Bever. Het 
gaat immers om een mentaliteit, een 
cultuur en een manier van omgaan met 
elkaar. Welzijnszorg moet gedragen en 
uitgedragen worden door de hele lokale 
gemeenschap!

Wij zijn de “trekkers” en we zoeken zoveel 
mogelijk “volgers”… medestanders om te 
ijveren voor een zorgzame gemeente !

We wensen iedereen een warm 

en zorgzaam 2018 toe !
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De blunders van het 
Schepencollege i.v.m. de 
feestzaal: vervolg

 In onze vorige editie spraken we al  
 over een aantal blunders van het  
 schepencollege bij de “voorlopige  
 feestzaal” van Akrenbos. 

Zoals verwacht door iedereen, is de 
definitieve feestzaal na vijf jaar verre van 
klaar!!!

Eerst met Haviland in zee, dan weer 
niet; voorstellen die grensden aan 
grootheidswaanzin en die Bever 
natuurlijk financieel niet kan dragen, 
worden na 1 jaar voor de einddatum 
opgeborgen: iedereen kon toch zien dat 
deze plannen van Haviland ver boven het 
budget van Bever zouden komen. Het is 

alsof een bouwheer die 250.000 euro ter 
beschikking heeft, een architect inhuurt 
en zijn gang laat gaan, wat leidt tot een 
schitterend maar totaal onbetaalbaar 
project van 1 miljoen euro. 

Een paar maanden geleden werd deze 
blunder ingezien: resultaat:  nu wordt de 
zaal van Akrenbos op wielen gezet om te 
verhuizen naar Bever Centrum. Moest het 
gemeentebestuur daar vier jaar over doen 
om zo’n voorstel te lanceren? Valt er echt 
niets beter te realiseren? De acoustiek 
of geluidskwaliteit van de voorlopige 
feestzaal is abominabel, de isolatie ver 
onder alle aanvaardbare grenzen, de 
aankleding binnenin onbestaande, 
het uitzicht buitenuit ronduit lelijk, de 
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vloer schuift niet en je kan er zelfs niet 
telefoneren met je gsm. En dit gedrocht 
wordt nu, mits een paar aanpassingen, 
neergezet in het centrum van het dorp 
achter het gemeentehuis. Wat zal dat 
worden ???

Er leidt nog geen weg naartoe en er moet 
ook nog een beek worden verlegd: dat 
er een beek loopt onder het voetbalveld 
van Bever, zou het gemeentebestuur toch 
moeten weten en dat men hierboven niet 
meer mag bouwen ook …. ?

In de gemeenteraad is nog geen enkel 
plan voorgelegd, de buurtbewoners zijn 
nog niet ingelicht, de beek moet door de 
provincie worden herlegd wat weer een 
paar maanden meer vertraging oplevert. 
Kortom, geen haar op ons hoofd dat 
eraan denkt dat deze zaal er zal staan eind 
juni 2018.

En dan, de oplossing: alle verenigingen 
die in de eerste zes maanden van 2018 
hun jaarlijks festijn niet kunnen laten 
doorgaan in de definitieve feestzaal 
omdat deze er nog niet is, krijgen hun zaal 
gratis op voorwaarde dat ze naar Bassilly 
trekken; waar deze verenigingen vroeger 
de gemeentezaal wel moesten betalen, 
moeten ze dat nu niet? Verenigingen 
die een andere zaal verkiezen, krijgen 
de subsidie niet; verenigingen die 
een andere activiteit organiseren ter 

vervanging, krijgen ook geen geldelijke 
tegemoetkoming. Discriminatie?  Nooit 
heeft een vereniging in Bever onder deze 
legislatuur echte gemeentelijke subsidies 
ontvangen… maar in 2018 wel. Omdat 
de gemeente hen in vijf jaar niet kan 
bieden wat ze had beloofd: een zaal waar 
de verenigingen hun eetfestijn en andere 
feesten kunnen houden. Zo koopt het 
gemeentebestuur met de gelden van alle 
Bevernaars zijn blunders goed, en dit in 
een verkiezingsjaar !!

OvdM vindt dit onaanvaardbaar, 
onkies en een mooi voorbeeld 
van hoe het normenbesef 
vervaagt wanneer men te lang 
aan de macht is. 
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Open 
dialoogavonden

Met de verkiezingen in het vooruitzicht wil 
Open voor de Mens weten wat de wensen 
en betrachtingen zijn van onze inwoners. 
Daarom richten we in het voorjaar 
maandelijks een thema-avond in waar we 
samen in dialoog willen gaan.

✔ Hoe zien we onze toekomst ?

✔ Wat denken we over onderwijs, 
cultuur, sport, milieu ?

✔ Wat willen we bereiken rond mobiliteit 
en verkeer ?

✔ Hoe zien we onze ruimtelijke 
ordening ?

De dialoogavonden hebben plaats in Gasthof Rigaux op

• donderdag 15 maart om 20.00 u. 
• donderdag 12 april om 20.00 u. 
• donderdag 17 mei om 20.00 u. 
• donderdag14 juni om 20.00 u.
Een info-flyer wordt nog bezorgd maar reserveer 
alvast deze data in jouw agenda.

 Noteer ook in uw agenda : 

Zondag 10 juni 2018 : 
 Gepensioneerdenfeest
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018 : 
 Eetfestijn
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Enquête 
Het Nieuwsblad

Voor het tweede opeenvolgende jaar 
haalde onze gemeente een bedroevende 
laatste plaats (308 op 308) op de 
populariteitsenquête van de krant Het 
Nieuwsblad. Onze burgemeester zal er 
zijn slaap niet voor laten, geeft hij als 
reactie. Jammer. Is het niet de taak van 
een burgemeester en zijn schepencollege 
om het tij te keren? Wij denken dat onze 
inwoners fier willen zijn op dat kleine 
Bever. En terecht! Beleidsmakers van 
onze omliggende gemeenten klopten 
zichzelf op de borst met andere en 
betere resultaten.
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Wanneer de overheid haar eigen 
rooilijnen niet respecteert !
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De zichtbaarheid is voor de 
autobestuurder van cruciaal belang 
voor zijn veiligheid en die van de andere 
weggebruikers.
Wat te denken wanneer de overheid niet 
optreedt om de zichtbaarheid maximaal te 
garanderen ? Waarom grijpt het Vlaamse 
Gewest niet in om een metershoge haag 
– zie bijgaande foto genomen  langs de 
N263 in Bever – om te hakken of minstens 
te snoeien, opdat de takken niet meer over 
de weg zouden hellen ?



Nieuwe zaken 
in Bever

Kippenkraam
Heerlijk om terug een 
kippenkraam te hebben 
in Bever ! 
Iedere woensdag vanaf 
’s middags tot ’s avonds laat 
kunnen jullie er gebraden 
kippen en bereide 
kippegerechten kopen aan 
heel democratische prijzen. 

Fides Rijwielen
Nog een vernieuwde zaak in 
Bever : klein begonnen maar al 
gekend in de verre omstreken : 
Fides Rijwielen, een topzaak 
voor iedere fietsliefhebber, 
dubbel zo groot geworden en 
prachtig gerestaureerd. 
Bravo Tim en Elke !

Prima Bina wordt Spar Express Bina
We feliciteren ook graag Sabrina voor 
haar vernieuwde Spar Express Bina: een 
buurtwinkel met een pittige dame die voor 
iedereen een goed woordje heeft. Het is zo 
belangrijk voor ons dorp. Het maakt iedereen 
blij : zowel oudere mensen die niet meer zo 
goed te been zijn en hun inkopen nabij wensen 
te doen, als jonge mensen die nog vlug wat 
boodschapjes willen doen en tevreden zijn met 
de late openingsuren. Allemaal vinden we onze 
waren en een glimlach bij Spar Express Bina.
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Mandatarissen 
Gemeenteraad

Henk Verhofstadt
Kerkhove 42A
henk.verhofstadt@gmail.com 
054 58 78 92

Werner Godfroid
Broeck 22
werner.godfroid@telenet.be
0475 36 22 18

Marie-Elise Vanderkelen
Kerkhove 26
marie-elise.vanderkelen@skynet.be
0475 25 71 56

Ghislain Vandercapellen
Commijn 30
ghislainvandercapellen47@hotmail.com
054 58 03 50 of 0485 91 92 92

Sabine Vermassen
Plaats 9
sabine.vermassen@telenet.be
054 58 89 35
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Yvo Reygaerts
Kerkhove 19
yvoreygaerts@telenet.be
0475 56 90 55

Sophie Peremans
Commijn 32A
sophieperemans@gmail.com
054 58 76 25

Cathy Van Damme
Broeck 17B
cathy.vandamme@hotmail.com
0495 10 30 94

Rudi Geuens
Pontembeek 17
rudy.geuens@skynet.be
0486 03 91 94

Mandatarissen 
OCMW
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Kent u de gemeentelijke belasting 
op rijwielen met hulpmotor, 
pleziervaartuigen en plezierbootjes? 

Het gaat om een gemeentelijke heffing 
via opcentiemen op een provinciale 
belasting. Ieder jaar wordt deze belasting 
ons voorgelegd om goed te keuren. We 
zijn deze belachelijke belasting eens 
gaan opzoeken en hebben ontdekt dat 
deze provinciale belasting al sinds de 
splitsing van Brabant niet meer wordt 
geheven. Dit is sinds 1 januari 1995… 

en toch bleef ons gemeentebestuur 
deze opcentiemenbelasting klakkeloos 
overnemen gedurende meer dan 20 
jaar!!!! Ze bracht natuurlijk niets op want 
de belasting bestond niet meer in Vlaams 
Brabant. Gaat er dan geen lichtje op bij 
onze schepen van financiën? 

Weetjes
Minister Ben Weyts reikte in Bever 
toegankelijkheidslabels uit aan verschillende 
logiesaanbieders. Onze mandataris voor Toerisme 
Vlaams-Brabant, Werner Godfroid was aanwezig. 
Van het schepencollege was echter geen spoor te 
bekennen. 
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