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 Met de vakantie voor de deur  
 willen we jullie nog even op de  
 hoogte brengen van de politieke  
 en  gemeentelijke activiteiten  
 in onze mooie gemeente  
 Bever. We doen dit zoals altijd  
 CORRECT en gebaseerd  
 op FEITEN.  
 Met veronderstellingen en  
 halve waarheden houden wij 
ons niet bezig. 

 Wij wensen u alvast veel  
 leesgenot ! 

De voorlopige feestzaal ”Ter Wijsbeek” 
op Akrenbos is maar voorlopig tot 
... 17 december 2017. De tijdelijke 
bouwvergunning, die aan het 
schepencollege in 2012 werd verleend, 
is immers maar geldig gedurende vijf 
jaar. Die voorlopige feestzaal moet dus 
noodgedwongen afgebroken worden.

De kosten voor de voorlopige feestzaal 
bedragen reeds het dubbele van wat 
initieel werd voorzien. En de afbraak moet 
ook nog bekostigd worden.  

Intussen is het schepencollege reeds 
maanden bezig met het zoeken naar een 
realistisch project voor  de definitieve 
feestzaal die achter het gemeentehuis 
moet opgericht worden. Tot hiertoe 
werd op de gemeenteraad nog geen 
enkel ontwerpplan voorgesteld ! De 
tijd dringt: niemand die nog gelooft 
dat die feestzaal er voor eind december 
2017 zal staan. Wat dan ?

Om de parkingproblemen in 
de omgeving van de voorlopige 
feestzaal op te lossen huurde het 
schepencollege een weide rechtover 
de elektriciteitscabine : dit bleek ook 
een blunder van formaat want na een 
klacht van een buurtbewoner mocht 
die weide nooit gebruikt worden als 
parking. De matten, die op de weide 
werden geplaatst, werden recent 
weer verwijderd. Zou dit misschien 
het oude materiaal zijn dat CD&V 
wenst te verkopen om de budgettaire 
problemen van onze gemeente op 
te lossen? (cfr. hun magazine Thuis 
in Bever, p. 8) ?  De huurprijs van de 
weide, de matten, de werkuren die het 
gemeentepersoneel er aan besteedde, 
de gerechtelijke procedurekosten en de 
advocatenhonoraria : allemaal kosten op 
het sterfhuis !

 De meerderheid had beter ons voorstel  
 gevolgd : geen voorlopige feestzaal,  
 maar alle energie en geld steken in de  
 oprichting van een definitieve  
 feestzaal ! 



Hoezo ?? OvdM doet 
geen voorstellen ??

Het mobiliteitsplan van Bever dateert 
van 2002. Daarin werden onder 
andere de tonnagebeperking en de 
moeilijke doorgang door de dorpskom 
reeds aangekaart. Echter zonder 
enige vorm van actie sindsdien. Op 
vraag van Open voor de Mens wordt 
het geactualiseerd. Zo beloofde de 
meerderheid toch. Doorgaand verkeer, 
sluipverkeer, plaatselijk verkeer, 
parkeermogelijkheden… dat willen 
we allemaal bespreken. Wij vroegen 
ook zitting in een nog op te richten 
mobiliteitscommissie maar kregen 
daar nooit antwoord op. Over de 
tonnagebeperking leest u hier nog. 
Een zebrapad beneden de Plaats, op 
onze vraag pas na meer dan twee jaar 
aangelegd, maakt het oversteken voor de 
schoolkinderen alvast veiliger. 

Fusie, associatie, intergemeentelijke 
samenwerking…? We staan volledig 
achter het idee van een sterke 
intergemeentelijke samenwerking. 
Het gebeurt al voor cultuur, erfgoed, 
toerisme, gezondheidsopvoeding, natuur 
en plattelandsontwikkeling. Wij werken 
er actief aan mee via bestuursorganen 
en projectwerkgroepen. Concreet 
stelden we op de gemeenteraad een 
intergemeentelijke samenaankoop van 
een grasmaaier met afzuiginstallatie voor. 
Het werd hoonlachend afgewezen….

Wij hebben het initiatief genomen om 
een rechtlijnig en duidelijk reglement 
uit te werken voor de gemeentelijke 
steun aan onze talrijke verenigingen. 
Principieel vond de meerderheid dit ook 
een goed idee en we maakten een kleine 
werkgroep die alle steun in kaart zou 
brengen en nadien zou uniformiseren. 
Het in kaart brengen is gelukt, het 
harmoniseren en éénduidig maken wil de 
meerderheid niet: het is te moeilijk, het 
is gegroeid uit het verleden, het vraagt 
teveel kosten, het is te lastig… noem 
maar op; het komt er niet.

We hebben het initiatief genomen 
om meer straatnaamborden te 
plaatsen in Bever met de nummers 
van de huizen erop. Het is immers 
een echte nachtmerrie voor hulp- 
en pakjesdiensten, bezoekers en 
postbodes om in Bever het juiste adres 
te vinden. GPS biedt niet altijd een 
oplossing. Het licht aangepaste voorstel 
van Open voor de Mens wordt in de 
gemeenteraad principieel aanvaard en 
het gemeentebestuur wordt opdracht 
gegeven om offertes te vragen zodat 
de gemeenteraad dan kan besluiten 
wetende wat de kosten hiervan zijn. 
Op de volgende gemeenteraad krijgen 
we geen offertes te zien, we wachten 
er op…nochtans is de opdracht van de 
gemeenteraad duidelijk.

Wij hebben samen met het 
gemeentebestuur een scholenakkoord 
uitgewerkt. Open voor de Mens was 
overigens niet alleen in zijn verzet 
tegen het eerste scholenplan van het 
gemeentebestuur; een mandataris van 
CD&V kon er zich ook niet in vinden. 
Bever moet als kleine gemeente met zijn 
2200 inwoners geen school dragen van 
meer dan 450 leerlingen. Dat kunnen 
wij gewoon niet aan: geen plaats en 
geen geld. Daarom ijverden wij voor een 
milde leerlingenbeperking zoals dat in 
alle scholen van de steden nu geldt: niet 
meer dan 2 klassen per schooljaar, geen 
huur meer van extra containerklassen, 
geen ophaling meer van kinderen van 
ver buiten Bever... Het scholenakkoord 
is een mooi voorbeeld van politieke 
samenwerking in het belang van alle 
mensen van Bever. En dat is het enige dat 
telt voor ons.
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Iedereen heeft het gezien : op de 
N263 en N249, aan de grenzen van 
Bever, heeft het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) van het Vlaamse 
gewest de verkeersborden geplaatst 
die nodig zijn voor de invoering van 
de tonnagebeperking. De plastic 
zakken werden er op 23 juni 2017 
afgenomen. Op het grondgebied van 
Bassilly werden de nodige borden ook 
teruggeplaatst. De tonnagebeperking is 
nu effectief van kracht !

In de CD&V-folder wordt de schuld 
voor de traagheid in dit dossier in de 
schoenen van anderen geschoven. Het 
klopt dat het schepencollege van de 
stad Geraardsbergen een negatief advies 
uitbracht, omdat het zware verkeer naar 
de weg Lessen-Geraardsbergen wordt 
verschoven. Maar niet Open Vld van 
Geraardsbergen moet hier de zwarte piet 
worden toegeschoven, het schepencollege 
van Geraardsbergen is samengesteld uit 
mandatarissen van Open Vld en ... CD&V !

Neen, de oorzaak voor de traagheid 
moet vooral gezocht worden bij het 
aarzelende optreden van het AWV en de 
lome houding van het Beverse bestuur. 
Het is onze nooit aflatende druk die er 
voor gezorgd heeft dat de oplossing er 
uiteindelijk gekomen is. 

Zie hier de feiten:

¡ Reeds in ons eerste informatiebladje 
van het voorjaar 2013, spreken we over 
het probleem van het zware verkeer 
en hebben we het schepencollege van 
Bever in de gemeenteraad hierover 
geïnterpelleerd.

¡ Op de gemeenteraad van 19 november 
2013 werd op voorstel van Open voor de 
Mens unaniem een aangepaste resolutie 
gestemd om de korpschef van de 
Politiezone Pajottenland  aan te manen 
werk te maken van het tonnageverbod. 
Maanden gaan weer voorbij zonder dat 
er iets beweegt.

¡ In 2014 hebben wij een parlementaire 
vraag laten stellen aan de toenmalige 
Vlaamse Minister van Mobiliteit, 
Hilde Crevits. Minister Crevits meldde 

Tonnagebeperking : 
beter laat dan nooit !

Een overzicht 
van de feiten.
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dat de gemeente een aanvullend 
politiereglement moest stemmen. 
Dat gebeurt weer met unanimiteit in 
november 2014.

¡ Maanden gaan voorbij… zonder dat 
er iets gebeurt aan de uitvoering van 
dit politiereglement, behalve dat de 
burgemeester op een gemeenteraad 
twee ondernemers uit andere 
gemeenten laat komen om te klagen 
over de bereikbaarheid van hun zaak bij 
een eventuele tonnagebeperking.

¡ In de zomer van 2015 staan er plots 
borden voor tonnagebeperking op de 
grens met Bassilly. Deze borden moeten 
weer weg omdat het Vlaamse gewest 
nog niet klaar is…

¡ Omdat het AWV geen aanstalten maakte 
om het Beverse politiereglement uit te 

voeren, en het bestuur van Bever hier 
blijkbaar machteloos staat, hebben wij 
in november 2015 een klacht ingediend 
bij de provinciegouverneur. In maart 
2016 hoorden we van de gouverneur 
dat er  blijkbaar nog een aanvullend 
politiereglement moest worden 
gestemd, waarvan het ontwerp, dat door 
het gemeentebestuur moet worden 
opgemaakt, weer een half jaar op zich 
laat wachten…maar dat dan weer 
unaniem wordt goedgekeurd.

¡ In de gemeenteraad van oktober 2016 
meldt de burgemeester dat de borden 
er tegen januari 2017 zullen staan…

¡ We zijn juni 2017: de borden 
zijn eindelijk zichtbaar : de 
tonnagebeperking is nu een feit.

 WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD  
 DAT HET GEMEENTEBESTUUR  
 NIET ALLE DRUK EN MIDDELEN  
 HEEFT AANGEWEND OM DIT  
 DOSSIER SNEL EN EFFICIËNT  
 AF TE HANDELEN !! 
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In het recente magazine Thuis in Bever 
worden wij met alle zonden van Israël 
overladen door de voorzitter van CD&V 
Bever : geen voorstellen, verdeeldheid 
zaaien, neen zeggen tegen alles, … Die 
man hebben wij nog nooit gezien op 
de gemeenteraad : hij is blijkbaar niet 
op de hoogte van wat er daar gebeurt. 
Indien hij aanwezig was geweest, had hij 
zeker gezien dat wij altijd constructief 
handelen en geen politieke spelletjes 
spelen. Een voorbeeld ? Op de laatste 
gemeenteraad van 2015 was een lid van 
de meerderheid afwezig wegens een 
overlijden en was er dus geen meerderheid 
om het budget 2016 goed te keuren. 
Wij hebben van de gelegenheid niet 
willen profiteren en we hebben ons 
onthouden, om te vermijden dat o.a. het 
gemeentepersoneel niet zou worden 
betaald. Wij stemmen nooit zomaar tegen! 
Als wij het niet eens zijn met de voorstellen 
van de meerderheid, zeggen we altijd 
waarom we het voorstel niet goedkeuren.

In een interview, op 30 januari 2016 in 
de krant “Het Nieuwsblad”, loofde de 
burgemeester trouwens de loyale houding 
van de oppositie: “een toonbeeld van 
goede samenwerking”. In zijn speech bij de 
inhuldiging van de nieuwe kleuterschool 
op Akrenbos op 1 september 2016 
verklaarde de schepen van onderwijs 
dat het nieuwe gebouw er gekomen was 
dankzij de goede samenwerking van 
meerderheid en oppositie !

Onze collega’s van de meerderheid 
schrijven graag jeugd-, sport- en 
gezondheidsprojecten op hun lijst van 
verdienste. Die komen er dank zij de 
enorme inzet van vele vrijwilligers en 
gesteund door enkele zeer betrokken 
ambtenaren van onze gemeentelijke 
administratie. Zou de meerderheid soms 
het gemeentepersoneel verwarren met 
haar eigen leden ? Dat de dorpsfeesten 
niet door CD&V maar door een 
verenigingencomité worden georganiseerd 
weten we natuurlijk allemaal.
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OCMW

Alle OCMW-raadsleden van Open 
voor de Mens staan ter uwer 
beschikking indien u vragen heeft 
over sociale hulpverlening of 
tussenkomst.

Yvo Reygaerts 
yvoreygaerts@telenet.be 0475 56 90 55

Sophie Peremans 
sophieperemans@gmail.com 054 58 76 25

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

Rudi Geuens 
rudy.geuens@skynet.be 0486 03 91 9410

Gepensioneerdenfeest

Ieder jaar organiseert Open voor de 
Mens een gepensioneerdenfeest en 
ook de editie 2017 was een succes. 
Onze ploeg zorgde voor een lekker 
feestmaal en de muzikale sfeer werd 
ook dit jaar op een schitterende 
manier verzorgd door ‘The Victoria 
Sound’. Zowel het eten als de muzikale 
omlijsting werden door de talrijke 
aanwezigen meer dan gesmaakt !



Mandatarissen 
Gemeenteraad

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

Yvo Reygaerts
Kerkhove 19
yvoreygaerts@telenet.be
0475 56 90 55

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

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

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

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

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

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

Sabine Vermassen
Plaats 9
sabine.vermassen@telenet.be
054 58 89 35

Myrianne Vandendriesche
Kerkhove 40
myriammvd@hotmail.com
0476 99 69 51

Mandatarissen 
OCMW

PWA mandataris
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Noteer alvast 
in uw agenda :

 Jaarlijks eetfestijn van  
 Open voor de Mens  
 in de parochiezaal in Viane 

Op zaterdag 30 september 
en zondag 1 oktober 2017:
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