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Beersel helpt horeca-uitbaters bij grote heropening
We hebben er met z’n allen zo naar uitgekeken en op 8 mei was het eindelijk zover: we 
konden opnieuw naar het terras van ons favoriete Beerselse café of restaurant. “We 
vinden het belangrijk om de horeca maximaal te steunen in deze moeilijke tijden”, zegt 
schepen van Lokale Economie Kristien Vanhaverbeke. “Elke uitbater kan een terras 
aanvragen, zelfs wie er normaal geen hee� .”

Uitbaters kunnen sowieso voor de eigen 
zaak een terras plaatsen, en met schrif-
telijke toestemming ook voor de woning 
van de buren. “We hebben alles op alles 
gezet om elk terras te maximaliseren door 
heel wat uitbreidingen goed te keuren”, 
vertelt Kristien. “Zo stonden we terrassen 
toe op de openbare weg en op het voet-
pad, maar ook op parkeerplaatsen aan de 
overkant van een restaurant en een café. 
Uiteraard hebben we altijd aandacht voor 
de voetgangers en de algemene verkeers-
veiligheid.”

Geen terrasbelasting
Wegens de coronacrisis rekent de gemeente 
geen belasting aan voor de inname van het 
openbaar domein. De uitbreiding van de 
terrassen is dus volledig gratis. Bovendien 
is van een terrasbelasting in Beersel geen 
sprake en dat is mooi meegenomen voor 
de uitbaters. “We hebben veel vertrouwen 
in onze ondernemers die met hart en ziel 
hun zaak leiden”, zegt de schepen. “Zij 
weten wat ze nodig hebben en hoe ze zich 

het best organiseren. Het is de taak van 
het bestuur om ze maximaal kansen te 
geven om te kunnen ondernemen. We geven 
de horeca-uitbaters extra buitenruimte, 
zodat ze een goede herstart beleven. We 
kunnen onze Beerselse horeca niet beter 
steunen dan door massaal op hun terras te 
genieten.”

Ben Weyts investeert in betere onderwijskwaliteit
Onder impuls van Onderwijsminister Ben Weyts wordt er deze regeerperiode nog meer 
geïnvesteerd in schoolinfrastructuur, en dat merken we ook in Beersel. Zo investeerde 
Beerselaar Ben al meer dan een half miljoen euro in de verschillende vestigingen van 
de basisschool Sint-Victor in Beersel, Dworp en Alsemberg, bijna 200.000 euro in de 
secundaire school en nog eens ruim 200.000 euro in de vrije lagere school voor 
buitengewoon onderwijs. 

“We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijs-
patrimonium, ook in Beersel”, zegt Ben Weyts. “Deze investeringen zijn van groot 
belang voor de vele leerlingen, leerkrachten, personeelsleden en ouders.”

Beste Beerselaar,

De zomer komt eraan en daarom 
zet schepen Kristien Vanhaverbeke 
Beersel in dit huis-aan-huisblad 
toeristisch in de kijker. Verder leest 
u meer over de investeringen in onze 
scholen door minister van Onderwijs 
Ben Weyts. We gaan samen met 
Halle en Sint-Pieters-Leeuw voor 
een eerlijk sociaal woonbeleid in de 
Zennevallei én we hebben aandacht 
voor de natuur. En coronatijden of 
niet: dankzij schepen Elsie De Greef 
wordt ook cultuur niet vergeten. 

Als voorzitter nam ik recent de fak-
kel over van Bram Roosens. Hij nam 
om persoonlijke redenen ontslag als 
afdelingsvoorzitter, maar blijft wel 
actief in het N-VA-bestuur. 

Hopelijk kunnen we elkaar snel in 
levenden lijve ontmoeten. Tot dan, 
hou het veilig en zorg voor elkaar!

Veel leesplezier!

Hilde Dehollogne
Voorzitter 
N-VA Beersel

We kunnen onze Beerselse horeca niet beter 
steunen dan door een terrasje te doen.
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Eindeloos fi etsen op het 
vernieuwde fi etsnetwerk
Schepen van Mobiliteit en Toerisme Kristien Vanhaverbeke 
ijverde ervoor om samen met de provincie Vlaams-Brabant 
het � etsnetwerk te vernieuwen. De samenwerking resulteerde 
onder andere in heel wat nieuwe knooppunten voor Beersel. 
Het � etsnetwerk is grondig gewijzigd en de bewegwijzering 
werd volledig vernieuwd. 

De nieuwe fietsnetwerkkaart is verkrijgbaar aan de kassa van 
het kasteel van Beersel en kost 7 euro. Met deze kaart tekent 
u uw route uit en noteert u de nummers van de knooppunten 
waar u langskomt in de juiste volgorde. Daarna volgt u met de 
fiets gewoon de route van knooppunt tot knooppunt, door de 
wegwijzers te volgen. U kan eindeloos knooppunten combine-
ren. Op de kaart staan de afstanden, hellingsgraad, beziens-
waardigheden, fietscafés en fietslogies vermeld.

N-VA Beersel steekt de 
handen uit de mouwen 
tijdens zwerfvuilactie
Op zondag 21 maart verzamelden verschillende bestuurs-
leden van N-VA Beersel aan de Chalet over de vaart in Lot 
om samen te plandelen. Dat is wandelen terwijl je zwerfvuil 
opruimt. 

Ook minister Ben Weyts kwam een handje helpen. “Zwerfvuil 
ontsiert onze prachtige, groene provincie. We ergeren ons er 
allemaal aan, maar we kunnen ook zelf de handen uit de mou-
wen steken. Lot is een mooie gemeente, maar N-VA Beersel 
heeft ze vandaag nog wat mooier gemaakt”, aldus Ben Weyts.

We blijven ons mooie Beersel in de kijker zetten, 
nu ook dankzij het vernieuwde fi etsnetwerk. 

“Wie een buitenlands eigendom heeft, kan niet huren bij een 
sociale woonmaatschappij”
De regel is duidelijk: heb je al een eigendom, dan heb je 
geen recht op een sociale woning. Dat was tot voor kort 
gemakkelijk te controleren voor onroerend goed in België, 
maar niet voor wie een huis in het buitenland hee� . Vlaams 
minister van Wonen Matthias Diependaele bracht daar 
verandering in.

“Dankzij minister Diependaele kunnen sociale huisvestings-
maatschappijen een beroep doen op private onderzoeksbureaus 
die in het buitenland kunnen nagaan of kandidaat-huurders 
daar een eigendom hebben”, legt fractievoorzitter Ingrid 
Verschueren uit. “We zijn verheugd dat Woonpunt Zennevallei 
van deze mogelijkheid gebruik zal maken.”

Rechtvaardigere sociale huurmarkt
Bij elk fraudegeval dat zo’n onderzoek aan het licht brengt, 
komt er een woning vrij voor iemand die er wél recht op heeft. 
“We zullen er daarom op toezien dat deze controles blijvend 
uitgevoerd worden, want er is niets sociaals aan sociale fraude”, 
besluit Ingrid Verschueren.

“Een sociale woning moet toekomen aan de mensen die er echt nood 
aan hebben”, vinden N-VA-fractievoorzitter Ingrid Verschueren en haar 
N-VA-collega’s uit Halle en Sint-Pieters-Leeuw. 

beersel@n-va.be
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Herontdek het kasteel van Beersel met de audiotour
Na een winterslaap van drie maanden opende het kasteel van Beersel op zaterdag 6 maart opnieuw zijn poorten voor bezoekers. 
De toeristische dienst en schepen van Toerisme Kristien Vanhaverbeke werkten aan een gloednieuw project om uw bezoek aan 
deze eeuwenoude waterburcht te verrijken.

In en rond het kasteel bevinden zich verschillende panelen met afbeeldingen en 
taalgebonden QR-codes. Door de QR-codes te scannen, krijgt u audiofragmenten 
te horen waarin de geschiedenis van het kasteel tot leven komt. De foto’s en de 
prenten op de panelen zijn een visuele aanvulling op deze audiotour. Deze extra 
belevenis is volledig in de toegangsprijs inbegrepen.

Reserveer uw bezoek
Dat deze extra beleving in de smaak valt, zie je goed aan het stijgende aantal 
bezoekers. Zolang de veiligheidsmaatregelen voor corona gelden, kan u het 
kasteel bezoeken als u twee dagen op voorhand reserveert. Dat kan telefonisch 
op het nummer 02 359 16 46 of via mail naar kasteel@beersel.be.

Fietsherstelkit: eerste hulp bij 
fi etspanne
Beersel zet verder in op � etsen. Daarom introduceert de gemeente 
de � etsherstelkit. Hee�  u � etspech onderweg, dan kan u tijdens de 
openingsuren aan het onthaal van onderstaande locaties terecht voor 
het gratis gebruik van een � etsherstelkit voor kleine herstellingen.

• Kasteel van Beersel 
• Provinciedomein Huizingen
• Bib Beersel, in Alsemberg 

Wist u bovendien al dat er op het Winderickxplein in Alsemberg een 
gratis oplaadpunt voor uw elektrische fiets is? En dat er gratis fietspom-
pen ter beschikking zijn aan de stations van Beersel, Huizingen en Lot? 
Die kan u gedurende de hele week vrij gebruiken.

 Schepenen Kristien Vanhaverbeke en Elsie De Greef: “Niets zo 
vervelend als een panne met de fi ets. Voortaan lost u ze op met 
de fi etsherstelkit.”

PoëzieParKoer was groot succes
Naar aanleiding van de Poëzieweek nodigden de Beerselse cultuurdienst, Bibliotheek Beersel, Visit Beersel en de Alsembergse 
scholen iedereen uit voor PoëzieParKoer 2021. Die poëtische wandeling bracht u langs tien charmante plekjes in Alsemberg en 
beloonde de wandelaar met vij� ig gedichten rond het thema ‘Samen’. 

In de loop van december 2020 kropen heel wat creatieve dichters in hun pen 
en lieten hun muzen de vrije loop voor deze gedichtenwedstrijd. Uit alle 
inzendingen werden de vijftig mooiste, bijzonderste en meest ontroerende 
gedichten beloond met een ereplaats op het PoëzieParKoer 2021. Het 
PoëzieParKoer vertrok aan Biercentrum De Lambiek, was ongeveer 5,5 
kilometer lang en liep langs een aantal mooie trekpleisters in Alsemberg. 

Elke poëzie(par)koereur kon na afloop van de wandeling één gedicht als 
favoriet aanwijzen en maakte kans op een mooie prijs. Samen met de win-
naar uit elke school, met de publiekslieveling onder de ‘gevestigde waarden’ 
(14+) én die onder het ‘aanstormend talent’ (14 of jonger) werd de winnende 
wandelaar op 9 mei verwend met een leuk boekenpakket.

Schepen van Cultuur Elsie 
De Greef is tevreden dat de 
Beerselaar ook in coronatijden 
van een mooie poëtische 
wandeling kon genieten. 

Schepen van Toerisme Kristien Vanhaverbeke testte de nieuwe audiotour al uit.  

www.n-va.be/beersel
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


