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efficiënt
en nieuw bestuur
voor een veilige
en zorgzame
		gemeente
Een

Bever heeft een aantal unieke troeven die wij graag willen behouden:
het is een dorp
• waar iedereen nog goeiedag zegt tegen elkaar en waar we elkaar steunen,
• waar we beide landstalen willen blijven gebruiken omdat taal een
communicatiemiddel is dat ons bindt in deze faciliteitengemeente,
• waar het rustig wonen is met veel open ruimte op het platteland,
• waar een goede school en buitenschoolse opvang ervoor zorgen dat
kinderen tot 12 jaar hier naar school kunnen.
Maar Bever is wel een heel kleine gemeente met slechts 2.200 inwoners en
daarom zijn de financiële mogelijkheden ook beperkt. En, laat dat duidelijk zijn,
we willen de belastingen niet verhogen, die zijn al hoog genoeg ! Om deze reden
stellen we ook geen programma voor met droomprojecten die we dan niet
kunnen waarmaken.
Hierna vinden jullie een overzicht van de punten die wij hebben uitgekozen om
aan te werken en te realiseren als we aan het beleid zijn:

1.

Een efficiënte en objectieve
besteding van het geld van de
belastingbetaler

”

Wij zijn ervan overtuigd dat de middelen en het personeel van
de gemeente efficiënter kunnen worden ingezet.
We vinden dat het heel duidelijk moet zijn voor alle burgers
van Bever waar het geld aan besteed wordt.
Daar wil ons open beleid garant voor staan.

”

Als kleine gemeente zullen we maar een beleidsploeg van vier mensen hebben:
de burgemeester en drie schepenen waaronder de voorzitter van het nieuwe
Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (het huidige OCMW). Dat is niet veel,
daarom willen we meer samenwerken met onze buurgemeenten en een beroep
doen op de kennis van de inwoners van Bever die via de adviesraden inspraak
moeten krijgen in het beleid. Zo maken we efficiënt gebruik van onze middelen en
mensen.
We vinden dat de schoolinfrastructuur in Bever niet goed is georganiseerd
zodat er veel tijd en middelen verloren gaan om de kinderen te vervoeren van de
ene naar de andere vestiging.
We vinden het heel goed dat de diverse verenigingen in Bever een steuntje
in de rug krijgen van de gemeente. We mogen terecht fier zijn op het aantal en
de diversiteit aan verenigingen: ze zorgen voor leven in ons dorp en brengen
mensen samen rond een gezamenlijke hobby of interesse. Als bestuur willen
wij dit verenigingsleven nog meer stimuleren en ondersteunen maar op andere
manieren dan dit nu het geval is: we willen een transparante en gelijkwaardige
benadering.

Wat willen we hieraan doen?
➽ de adviesraden herwaarderen en hun
voorstellen opnemen in de beleidsplannen,
➽ in samenspraak met de Schoolraad, de school
efficiënter organiseren: wij denken eraan om
de keuze van vestiging te laten afhangen van
de afstand tot de woonplaats en het aantal
vestigingen op termijn te beperken,
➽ in overleg met de adviesraden en verenigingen
een objectief reglement uitwerken waarin de
voorwaarden om (financiële of logistieke) steun
van de gemeente te genieten, duidelijk worden
uitgelegd,
➽ de schoolbus ook laten gebruiken door
verenigingen wanneer de school
er geen behoefte aan heeft,

➽ de polyvalente zaal van de school ook echt
inzetbaar maken voor de verschillende
verenigingen en voor cultuuravonden, hetzelfde
kan gelden voor de andere zalen die de
gemeente heeft,
➽ zonnepanelen plaatsen op de daken van
openbare gebouwen zodat deze grote
oppervlaktes efficiënt worden gebruikt; de
aanbesteding kan collectief gebeuren met alle
inwoners die dit wensen.

2.

Bever,
een veilige gemeente

”

Eén van de meest belangrijke functies van ieder bestuur,
zij het op internationaal, nationaal of gemeentelijk niveau,
is de veiligheid van de burger te garanderen.

”

Wij stellen vast dat Bever regelmatig wordt geplaagd door inbraken van
dievenbendes…
Wij stellen vast dat de doortocht door Bever Centrum helemaal niet veilig is voor
schoolkinderen, voetgangers en fietsers.

Wat willen we hieraan doen?
➽ camera’s met nummerplaatherkenning plaatsen
op de belangrijkste invalswegen,
➽ de Politiezone vragen om méér controles uit te
voeren op de baan van en naar de autosnelweg,
➽ de wegen beter onderhouden en de trage
wegen herwaarderen, zoals bv. de voetweg 100
in ere herstellen zodat de kinderen op veilige
wijze van de school naar het voetbalveld in
Pontembeek kunnen stappen of rijden,

➽ meer en bredere voetpaden maken, zebrapaden
beneden de Plaats en fietsstroken aanleggen,
➽ in de verschillende gehuchten
straatnaamborden met huisnummers plaatsen,
zodat hulpdiensten, leveranciers en bezoekers
gemakkelijk op hun bestemming geraken,
➽ de parkeerproblematiek in de dorpskern
aanpakken,
➽ een nieuw mobiliteitsplan uitwerken.

3.

Bever,
een zorgzame gemeente

”

Wij vinden het heel belangrijk dat alle generaties samen
leven in een dorp en dat het gemeentebestuur er alles aan
doet om dat aan te moedigen. Het kan beter in Bever: door het
privé-initiatief van de Zorgcarrousel kunnen oudere mensen nu in
Bever terecht maar dit kan maar tijdelijk en onder de koepel van
“hoevetoerisme”.

”

Een zorgzaam dorp heeft ook oog voor de omgeving want dat maakt het
aangenaam om er te zijn. Daarom blijft de herinrichting van de Plaats een
belangrijk punt voor ons en willen we ons inzetten voor een propere gemeente.
Tot slot vinden we dat het openbaar vervoer in Bever beter kan: betere
aansluiting naar de spoorwegstations, openbaar vervoer in het weekend.
Een zorgzame gemeente heeft oog voor het openbaar vervoer omdat het
milieuvriendelijker is en het mobiliteit biedt aan jongeren en ouderen die niet met
de wagen rijden.

Wat willen we hieraan doen?
➽ beter en meer communiceren aan de
Bevernaars over de bestaande initiatieven
en mogelijke overheidstussenkomsten,
➽ overleg tussen de diverse adviesraden
bevorderen,
➽ de Plaats, die nu één grote asfaltvlakte is,
aangenamer maken: banken plaatsen,
aanleggen van groen en bomen, slimme
verlichting,
➽ een beleidsplan uitwerken samen met de
seniorenraad aan de hand van hun voorstellen
zoals: optimalisering van specifieke informatie
naar senioren toe, boodschappendienst
uitbreiden naar de andere gemeenten,
adviesverstrekking bij aanpassingswerken
in eigen woning want iedereen wil zo lang
mogelijk thuis wonen; lukt dit niet meer dan
willen wij zoveel mogelijk initiatieven stimuleren
om assistentiewoningen en woonzorgcentra
mogelijk te maken,

➽ het speelpleintje veranderen van ligging: het is
nu verscholen achter het kaatsplein, er is geen
sociale controle en het is er niet veilig,
➽ in de grote vakantie speelstraten maken,
➽ de openbare plaatsen van de gemeente proper
houden,
➽ een looppiste aanleggen zodat onze lopers niet
verplicht zijn op straat te lopen want Bever kent
amper voetpaden…
➽ een milieuplan uitwerken en zorgzaam
toepassen

Dit zijn onze kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018.

Henk Verhofstadt

2
Marie-Elise Vanderkelen

1
Ik ben trots dat ik als lijsttrekker
naar de verkiezingen mag
gaan met een evenwichtige en
kwaliteitsvolle ploeg waarbij
iedere kandidaat een specialist is
in haar of zijn domein. Ikzelf ben
nu al 12 jaar gemeenteraadslid
en heb dus al enige ervaring in
de lokale politiek. Beroepshalve
ben ik al 25 jaar werkzaam als
administratief verantwoordelijke en
auditeur in de sector van brand- en
inbraakbeveiliging.
Een veilige gemeente is voor mij
dus primordiaal.
Daarnaast ben ik ook actief in
de sportwereld als lid van

de Raad van Bestuur van de
Nationale Kaatsfederatie NK-FNJP,
ondervoorzitter van de Vlaamse
Kaatsfederatie en voorzitter van
de arbitragecommissie van de
internationale kaatsfederatie CIJB.
Als de kiezer mij bij de komende
verkiezingen een mandaat geeft zal
ik mij met plezier ten volle inzetten
voor ALLE burgers van onze mooie
gemeente.

Ik ben gepensioneerd
bankdirecteur van ASLK/
Fortis te Bever en reeds 12 jaar
gemeenteraadslid. In onze
gemeente sta ik bekend als
het boegbeeld van het sociaal
dienstbetoon.
Initiatief nemen is mij niet
vreemd: de eerste naschoolse
opvang “Sterretje”, de dansgroep
“Camargo”,…
Graag ondersteun ik verschillende
verenigingen binnen onze
gemeente. Verder wil ik mij ook
engageren voor de uitbouw van
onze seniorenwerking en het
openen van de voetweg tussen de
school en het voetbalveld.
Wie hulp nodig heeft kan altijd op
mij rekenen!
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4

Yvo Reygaerts

Sabine Vermassen

In het dagelijks leven ben ik
zelfstandig installateur in sanitair en
chauffage en ben ik 6 jaar actief als
OCMW-raadslid.
Als sociaal geëngageerd persoon
wil ik mij meer inzetten om onze
gemeente veiliger en properder te
maken.
Daarom wil ik de aanleg van de
eerste fietspaden en ook veiligere
voetpaden realiseren.
Ook de aankleding van de
schoolomgeving en de
herinrichting van de plaats met
meer groen zijn mijn prioriteit.
Verder streef ik naar het heropenen
en het onderhouden van onze
trage wegen om zo de veiligheid
en het leefklimaat van onze
inwoners te verbeteren.

Ik heb rechten en bedrijfsbeheer
gestudeerd en ben nu directielid
in een vennootschap waar
kapitaal wordt verschaft aan jonge
technologische bedrijfjes. Ik ben er
verantwoordelijk voor de juridische
zaken, voor risicomanagement en
voor de gedragsregels zodat de
toepasselijke wetten en de regels
van behoorlijk bestuur correct
worden nageleefd.
In de Beverse politiek heb ik 6 jaar
ervaring in de OCMW-raad en 6
jaar in de gemeenteraad. Sport en
cultuur zijn andere domeinen die
mij interesseren.
Met mijn professionele expertise
en politieke ervaring wil ik de
bewindsploeg graag helpen om
een open en objectief beleid te
voeren, met respect voor de wetten
en regels.

5
Werner Godfroid
Als onderwijsmens en
vormingswerker, zowel als
veldwerker en als leidinggevende,
voel ik me uiteraard enorm
betrokken bij onderwijs, cultuur
en milieu. Momenteel ben ik nog
steeds betrokken in onderwijs- en
adviescommissies en actief in
zowel overkoepelende als lokale
verenigingen rond erfgoed,
milieu, gezondheidsopvoeding,
seniorenwerking en
streekeconomie.
Op een eerlijke en correcte
manier politiek voeren is, voor mij,
en uiteindelijk vooral voor u, zeer
belangrijk.
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8

Sophie Peremans

Rudi Geuens

Cathy Van Damme

Reeds 20 jaar werkzaam als
communicatieverantwoordelijke,
kom ik nog steeds tot rust in ons
mooie Bever, daar waar ik geboren
ben.
Als OCMW-mandataris wens ik in
een volgende legislatuur verder
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!
Ook een dorp zoals Bever heeft
specifieke noden en uitdagingen,
die ontegensprekelijk 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.
En daarvoor reken ik graag op jullie
tijdens de volgende verkiezingen.

Ik ben mede-zaakvoerder van de
Zorgcarrousel (vakantieplek voor
ouderen met garantie op zorg), die
nu bijna 5 jaar bestaat.
Met de uitbating van de
Zorgcarrousel verschaffen we werk
aan verschillende mensen uit Bever.
Ik wil werken aan schaalvergroting
van seniorenopvang in Bever.
Ik wil de kwetsbare ouderen
in Bever een stem geven op
gemeentelijk niveau bij alle
verschillende beleidskeuzes.
Daarnaast wil ik de zelfstandigen
verenigen in een adviesraad, om
gesprekspartner te worden op
beleidsniveau.
En uiteraard wil ik actief
meewerken aan het uitbouwen van
een sterk gemeentebestuur.

Ik ben adjuncthoofdverpleegkundige in WZC
Sint-Felix te Herne en zelfstandig
thuisverpleegkundige in bijberoep
bij de Zorgcarrousel.
Ik ben reeds 6 jaar OCMW-raadslid.
Vanuit mijn beroepservaring heb
ik een groot hart voor kinderen,
gezinnen en senioren. Veiligheid,
respect en vertrouwen staan
bij mij voorop. Ik ga voor een
rechtvaardig beleid met een
toegevoegde waarde voor alle
burgers!
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Phéline Weverbergh
Ik ben afgestudeerd in 3de graad
Boekhouden-Informatica. Verdere
studies Accountancy-Fiscaliteit. Ik
wil graag in de voetsporen treden
van mijn overgrootvader en oom.
Zij deden ook beide aan politiek.
Met mijn jeugdige uitstraling ben
ik niet bang voor uitdagingen en
vernieuwing. Als jongste telg van
Open voor de Mens, zonder enige
ervaring, maar met veel ambities,
wil ik opkomen voor de jeugd in
Bever. De jeugd is trouwens de
toekomst van Bever. Ik wil mee
denken aan duurzaamheid,
communicatie, sport, cultuur,
natuur… En dit met het oog op
innovatie, en zonder onnuttige
uitgaven.
Ik reken op de Bevernaars,
innovatie en toekomst gaan
samen!
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David Robert

Ghislain Vandercapellen

Gediplomeerd in internationale
handel werk ik nu als directeur van
een Brusselse parastatale. Kleinzoon
van Emile Debleser, mijn familie
woont in Bever sinds meerdere
generaties.
Franstalig maar tweetalig, wil ik me
ervoor inzetten dat iedereen zich in
onze mooie gemeente thuis voelt
ongeacht zijn taal, cultuur of sociaal
niveau. Bever moet Bever blijven!
Een faciliteitengemeente met
haar eigen karakter en dynamiek.
Om dit doel te bereiken moeten we
evolueren naar een betere politiek
die coherent en doordacht is,
die betere diensten aanbiedt en
een sterke steun geeft aan de
bevolking, de school en de talrijke
verenigingen.

Ik ben reeds verschillende jaren
actief in de Beverse politiek.
Ik was gedurende 6 jaar
OCMW-raadslid en ik zetel sinds
2012 als gemeenteraadslid. Ik
heb mij dubbel en dik ingezet
voor de invoering van de
tonnagebeperking op de N263
Viane-Bassilly.
Als lijstduwer wil ik Open voor de
Mens naar de overwinning “duwen”.
Van 1997 tot 2012 was ik directeurgeneraal bij het Ministerie van
Financiën. Ik bezit heel wat kennis
en ervaring inzake openbare
financiën en de werking
van openbare besturen. Die
kennis en ervaring wil ik graag
ten dienste stellen van onze
dorpsgemeenschap.
Het algemeen welzijn is voor
mij van essentieel belang en moet
voorrang hebben op de soms enge
particuliere belangen.
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