
Ambitieuze plannen voor Donkgebied én Nieuwdonk 
Het Donkgebied is zonder meer één van dé parels van onze provincie. Het waterrijke gebied vormt al jarenlang een 
toeristische attractiepool. Mensen kwamen en komen er ontspannen op en langs het water. Het provinciebestuur 
werkt – samen met heel wat partners – aan een toekomstvisie voor het gebied.

Hoe willen we dat de ‘Recreatiepool 
Donk’ zich in de toekomst verder 
ontwikkelt? Wat is er goed? Wat kan 
er beter? Het zijn vragen waarmee de 
provincie Oost-Vlaanderen samen 
met de gemeente Berlare en Regionaal 
Landschap Schelde-Durme aan de 
slag is gegaan. Ook omwonenden en 
andere geïnteresseerden konden hun 
inbreng leveren. Intussen werd de 
visienota voor het gebied goedgekeurd 
door de deputatie Oost-Vlaanderen.

An Vervliet, N-VA-gedeputeerde voor 
Ruimtelijke Planning en Recreatiedo-
meinen provincie Oost-Vlaanderen: 
“Met de visienota geven we aan waar-
naar het Donkgebied op lange termijn 
moet evolueren. We willen de natuur-
waarden van het gebied versterken, 
bijvoorbeeld door extra aandacht 
voor de Donkbossen en de verbinding 
met de Kalkense Meersen.” “Maar we 
werken ook aan de mobiliteit, zowel 
functioneel – de bereikbaarheid – 

als recreatief: met het inpassen van 
recreatieve lussen voor fietsers en 
wandelaars. Bij alle ingrepen blijven 
we waken over het recreatieve karak-
ter van het gebied. Het is absoluut de 
bedoeling om daar een meer kwali-
tatieve invulling aan te geven en in 
de toekomst een ruimer doelpubliek 
warm te maken voor ontspanning op 
en aan de meren.” 

Ook Nieuwdonk wordt in het verhaal 
betrokken. De provincie is sinds 1 ja-
nuari 2019 beheerder van het domein.

An Vervliet: “Onze provinciale domei-
nen hebben tijdens de coronacrisis 
andermaal hun nut bewezen. Het 
zijn bij uitstek dé plekjes om dichtbij 
te kunnen ontspannen in een groen 
kader. Toegegeven, het verzoenen van 
natuurwaarden en recreatie is niet al-
tijd een gemakkelijk verhaal. Vandaar 
ook dat we onszelf nog iets meer tijd 
hebben gegund en concrete plannen 

voor Nieuwdonk nog niet meteen in 
de voorgestelde visienota zitten.”

“Maar wees gerust: Nieuwdonk blijft 
ook in de toekomst dé plek voor recre-
atie in een natuurlijke omgeving. Zo 
is de hondenweide, die er kwam onder 
impuls van mijn voorgangster Anne-
mie Charlier en schepen Urbain Van 
Boven, slechts een eerste realisatie van 
onze plannen.”

De visienota voor de uitbouw van de 
‘Recreatiepool Donk’ wordt in het late 
voorjaar van dit jaar voorgesteld aan 
het publiek. De verschillende partners 
gaan daarna aan de slag om die visie 
in de praktijk om te zet-
ten. Meer info vind 
je op de website 
van de provincie 
Oost-Vlaanderen.

An Vervliet
Gedeputeerde

Donkgebied Nieuwdonk
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 20 mei.



Refl ecterende huisnummers in onze gemeente
Leesbare huisnummers zijn een noodzakelijk hulpmiddel voor politie, hulpdiensten, postbodes, pakjesdiensten en bezoekers. 
Re� ecterende huisnummers kunnen levens redden door hun onmiddellijke zichtbaarheid.

“Het is belangrijk dat het huisnummer 
niet alleen voldoende groot is, maar ook 
zichtbaar is in het donker”, vertelt lid van 
het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst Marie-Christine Vleminckx. 
“Bij reanimaties, beroertes en andere 
dringende interventies, telt elke minuut 
die kan beslissen tussen leven en dood. 
Over gans Vlaanderen zijn er al heel wat 
steden en gemeenten die reflecterende 
huisnummers ter beschikking stellen. De 
inwoners kunnen het nummer kunnen 
aanbrengen op een goed zichtbare plaats 
aan de straatkant.”

Onze N-VA-fractie, toen nog in de 
oppositie, stelde op de gemeenteraad 
van december 2018 voor om ook onze 
Berlarenaars te voorzien van een reflec-
terend huisnummer. “De meerderheid 
aanvaardde ons voorstel volmondig”, zegt 
gemeenteraadslid Marc Van Driessche. 

“Omdat de bestuursperiode toen op z’n 
einde liep, werd de bedeling van de 

huisnummers ingepland in het nieuwe 
meerjarenplan 2020-2025. Nu, twee jaar 
later, zijn we dan ook trots dat de reflec-
terende huisnummers aan onze inwoners 
worden aangeboden.”

Er werden tijdens de actie meer dan 2.000 
gratis huisnummers aangevraagd. Ook 
voor nieuwbouw en verkavelingen 
zullen in de toekomst reflecterende 
huisnummers mogelijk zijn.

Geen woorden, 
maar daden!
Zwerfvuil is en blij�  een probleem, ook in onze 
gemeente. We kunnen ons eindeloos ergeren 
aan diegenen die hun afval overal dumpen of we 
kunnen zelf de handen uit de mouwen te steken. 
Wij kozen voor het laatste en combineerden een 
gezonde wandeling met wat opruimwerk.

Ondanks de overvolle vuilzakken, sloot ons 
N-VA-bestuur de voormiddag met een goed gevoel 
af. We droegen ons steentje bij aan een nette en 
propere gemeente. Maar ere wie ere toekomt: 
Berlare telt een vijftigtal échte mooimakers. 
Dat zijn vrijwilligers die op regelmatige basis onze 
straten, wegels en pleintjes ontdoen van het ont-
sierende zwerfvuil.

Blikjes, sigarettenpeuken, plastic, papiertjes… 
Kortom: alle troep die door sommige vervuilers 
achteloos wordt gedumpt, ruimen onze mooi-
makers op. Een welgemeend dankjewel aan al die 
mensen. Onze gemeente is jullie erg dankbaar.

Tot slot, wie deelnam aan de opruimactie kreeg 
een waardebon ter waarde van 10 euro van de 
gemeente. Onze bonnen gingen alvast met veel 
plezier naar VZW Durme.

Marie-Christine Vleminckx
Lid Bijzonder Comité

Marc Van Driessche
Gemeenteraadslid

Brecht Arbyn
Bestuurslid

berlare@n-va.be
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De statiegeldalliantie is een maatschap-
pelijke organisatie en drukkingsgroep die 
pleit voor invoering van statiegeld (10 tot 
25 eurocent) op drankblikjes en petfles-
jes. De invoering ervan is geen gemeente-
lijke bevoegdheid, die ligt bij de Vlaamse 
overheid. Die beslissing treft veel spelers: 
consumenten, kleine en lokale hande-
laars, afvalintercommunales, dranken-
producenten enzovoort. N-VA Berlare 
maakt zich vooral zorgen over de grote 
impact voor de eerste twee doelgroepen.

Consument
De Vlaming is Europees kampioen in 
het recycleren. Met de nieuwe blauwe 
P+MD-zakken realiseren we een formi-
dabel recyclagepercentage van ruim 90 
procent. De overgrote meerderheid van 
onze burgers is dus zeer voorbeeldig. 
Blikjes en petflessen drukken we samen 
en gaan in de blauwe zak. In geval van 
statiegeld, zullen we al die verpakkingen 
moeten bijhouden en terugbrengen naar 
een handelaar. Bovendien mag er niets 
platgedrukt worden, want dan kan de 
terugnameautomaat de code niet lezen en 
krijgt de burger zijn statiegeld niet terug.

Lokale detailhandelaar
De invoering van statiegeld gaat gepaard 
met een terugnameplicht. Kleine zelfstan-
digen zullen dan onvermijdelijk 
geconfronteerd met de aankoop van een 
terugnametoestel, waarvan de kostprijs 
varieert van 15.000 tot 25.000 euro. Voor 
de meeste supermarktketens is dat slechts 
een kleine investering die ze snel kunnen 
afschrijven. Maar voor veel kleine, lokale 
handelaars is dat een (té) grote hap uit 
het budget. Het alternatief is hun terug-
nameplicht manueel nakomen en ergens 
een ruimte voorzien om alles tijdelijk te 
stockeren. In beide gevallen zal de organi-
satorische en administratieve rompslomp 
alleen maar groter worden.

Afvalintercommunales
Onder de blauwe zak zit een financieel 
model, gebaseerd op een aantal parame-
ters. Wanneer daar twee fracties (blikjes 
en petflessen) uit verdwijnen, zal de inter-
communale dat financieel model moeten 
herbekijken.

Drankenproducenten
Via FOST+ betalen drankenproducenten 
momenteel al mee voor de afvalverwer-

king. Bijkomende kosten ten gevolge 
van statiegeld zullen producenten willen 
doorrekenen. Intussen investeert bij-
voorbeeld Coca-Cola in het creëren van 
innovatieve verpakkingen: papieren fles-
jes die aan de binnenkant een dun laagje 
polyethyleenfuranoaat (PEF) bevatten. 
Die flesjes zijn 100 procent bio-afbreek-
baar op korte termijn.

Conclusie
Kan statiegeld de zwerfvuilproblematiek 
oplossen? Wellicht niet helemaal, maar 
alle kleine beetjes helpen. Toch kunnen 
en mogen onze consumenten en lokale 
handelaars niet de dupe worden van die 
beslissing. Dé oplossing moet gezocht 
worden in een gedrags- en mentaliteits-
wijziging bij die kleine minderheid van 
medeburgers die de regels niet naleven. 
Op dat vlak is er een kordate handhaving 
nodig. We kijken alvast uit naar de plan-
nen van onze Vlaamse overheid. Plannen 
die hopelijk reke-
ning houden met 
iedereen.

Urbain Van Boven
Schepen

Opiniestuk: 
de statiegeldalliantie
Berlare treedt toe tot de statiegeldalliantie. Dat is beslist op de gemeente-
raadszitting van maart. Onze N-VA-fractie stemde als enige tegen. 
Ontkennen wij daarom de zwerfvuilproblematiek? Zijn wij daarom niet 
begaan met het groene, landelijke karakter van onze gemeente? Nee, in 
tegendeel. De N-VA draagt milieu, natuur en klimaat hoog in haar 
ecorealisme-vaandel. Waarom dan die tegenstem?

www.n-va.be/berlare 
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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.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

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. 
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