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2016: halfweg de
beleidsperiode
N-VA Beernem werkte de voorbije
drie jaar voluit mee aan het beleid van
onze gemeente. Onze doordachte en
ambitieuze beleidsplannen rollen we
nu volop uit.
We beloofden de tering naar de nering
te zetten. Dat is ons gelukt zonder
naakte ontslagen en zonder sociale
afbraak. Zaaien naar de zak was ons
motto. En die aanpak loont. Door het
spaarzame beleid boekten we een
overschot waardoor we meer kunnen
realiseren dan eerst voorzien.
Beernem krijgt meer terug. Belangrijke
nieuwe maatregelen en projecten zijn
onder meer de aanpassing van het
Schepenhuys en de aanleg van een
volwaardige atletiekpiste. Ook het
fietspad van de Sijselestraat komt
eraan.
Verder haalde Beernem een mooi subsidiebedrag binnen voor haar commercieel-strategisch plan. Het zal de
economische beleving in onze mooie
gemeente alleen maar ten goede komen. De kracht van verandering wordt
steeds duidelijker in Beernem!
Alvast veel leesplezier met dit nieuwe
afdelingsmagazine en een gezond en
fantastisch 2016 voor u, uw vrienden
en familie.

BEERNEM
Vlaanderen en Europa steunen
Beernems detailhandelsplan
Onze gemeente werkte de voorbije
maanden hard aan een commercieelstrategisch plan voor de detailhandel. Afgelopen zomer werd de
uitgebreide studie hierover afgerond. Schepen van Lokale Economie
Barbara Vandenbrande (N-VA) ging
vervolgens op zoek naar de nodige
middelen voor de uitvoering van
het ambitieuze plan. Daarvoor
diende de gemeente twee afzonderlijke subsidiedossiers in. Met succes!
Beernem ontvangt in totaal een
subsidiebedrag van ruim
102 000 euro.

GROEN LICHT
“Nu het ambitieuze detailhandelsplan
op papier staat, voorziet Beernem
256 000 euro voor de uitvoering
ervan. Zowel bij Europa als bij
Vlaanderen dienden we een dossier
in met de vraag tot subsidies”, aldus
Barbara Vandenbrande.
EFRO, het Fonds voor Europese
subsidies besliste om Beernem het
maximale percentage van 40 procent
van de projectaanvraag toe te
kennen. Dit komt neer op een
bedrag van maar liefst 68 444 euro!
Ook vanuit Vlaanderen kregen onze
plannen groen licht. Vlaams Minister
van Werk Philippe Muyters voorzag
via het HERMES-fonds bijna
34 400 euro voor handelskernversterkende maatregelen.
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Het Commercieel Strategisch Plan
bestaat uit het vijfledige plan ‘Tijd

“De gemeente kan rekenen
op meer dan 100 000 euro
subsidies voor haar ambitieuze
plannen”, zegt schepen
Barbara Vandenbrande.
voor actie’. De vijf grote blokken
hierin zijn:
• Organisatie
• Marketing & communicatie
• Evenementen en andere acties
• Horeca
• Ruimtelijke structuur
Schepen Vandenbrande stelt dat
Beernem de wind in de zeilen heeft:
“ Het personeelsprofiel is al uitgeschreven en het bestek rond communicatie en marketing wordt nu
opgesteld. We kunnen eindelijk aan
de slag. Geen minuut te vroeg!”

Duiveltjes kunnen voetballen
in Oedelem
Het Beernemse gemeentebestuur
investeert heel wat middelen
in de nieuwe fusieploeg van
VVC Beernem. Terecht, want
de bloeiende vereniging telt
heel wat (jeugd)spelers in haar
rangen. De voetbalploeg heeft nu
nog onvoldoende velden om er
al haar ploegen te laten spelen.
Omdat er binnenkort op Den Akker een duiveltjesveld verdwijnt
om plaats te maken voor nieuwe petanqueterreinen, stelde raadslid
Vanneste Lode voor om elders een extra terrein te voorzien. Het
gemeentebestuur reageerde positief en voorziet een extra terrein op
het Oedelemse sportcomplex.

Lessen in techniek
slaan aan
Begin december deelde
schepen van Onderwijs Jef
Vansteenhuyse diploma’s uit
aan de deelnemers van de
Beernemse Techniekacademie.
Veertig enthousiaste kinderen
tussen 10 en 12 jaar kregen tien
weken lang de kans om kennis
te maken met techniek en
technologie onder de leiding van
professionele techniekmentoren.
Bovendien gingen de kinderen
op bedrijfsbezoek bij Veevoeders
Depré en drukkerij De Prest.

fluo hoesjes
maken verkeer
veiliger
Veilig Verkeer is en blijft voor N-VA
Beernem een absolute prioriteit.
Omdat de donkere
winterperiode een
grotere kans geeft op
verkeersongevallen,
vooral bij de zwakke
weggebruikers, deelden
we begin december fluo
rugzakhoesjes uit aan
de Beernemse fietsers en
voetgangers. Wil jij ook
zo’n hoesje? Vraag dit dan aan bij onze
bestuursleden of stuur een mailtje naar
beernem@n-va.be.

NIEUW FENOMEEN
Het organiseren van een Uittrede,
een officieel uitwuifmoment,
is in Nederland al een jaarlijks
weerkerend evenement in
verschillende gemeentes, maar
Beernem was de allereerste
Vlaamse gemeente die een
Uittrede op poten zette.
Meer dan zeshonderd
enthousiastelingen waren op
zes december aanwezig op het
gemeenteplein. Na heel wat
randanimatie trok een uitgebreide,
sfeervolle stoet richting de
jachthaven om de Sint definitief
uit te zwaaien.

Tot begin december liep er in het
Oedelemse Schepenhuys
een schitterende
tentoonstelling over
Sinterklaas. Meer dan
vijftig jaar waren
Beernemnaar Gaby
Coucke en zijn familie
trouwe medewerkers
van de Sint. Deze unieke

Op maandag 16 november trok
een ruime delegatie van het
N-VA-arrondissement BruggeTorhout-Oostkust op daguitstap
naar Antwerpen. Heel bijzonder
was dat deze grote groep
mensen uitsluitend uit dames
bestond. Isabelle Vandenbrande,
bestuurslid in onze N-VAafdeling, stond in voor de
vlekkeloze organisatie van de
daguitstap.
N-VA-voorzitter Bart De Wever verwelkomde iedereen hartelijk. Hij
nam ruimschoots de tijd om heel wat informatie te geven over het mooie
stadhuis van Antwerpen. De delegatie ging graag met hem op de foto.

Begraafparken
winnen prijs

Nieuw geboortebos
in de Hogenakker

Openbare werken
verfraaien Beernem

Al meer dan dertig jaar bekroont
de Vereniging voor Openbaar
Groen (VVOG) de beste
gemeentelijke projecten rond
openbaar groen in de wedstrijd
De Groene Lente. Uit de vele
kandidaten verkoos VVOG dit
jaar de begraafparken in Beernem
als winnaar in de categorie
omgevingsgroen. Een fiere schepen
Gijs Degrande (N-VA) nam de prijs
in Genk in ontvangst.

Op zaterdag 21 november werd in
de Hogenakker in Oedelem een
nieuw geboortebos aangeplant.
Alle 153 kindjes die geboren of
geadopteerd werden in 2014 kregen
een boompje.

Schepen Gijs Degrande investeert
in 2016 stevig in openbare werken.
Naast grote dossiers als de
fietspaden in de Bruggestraat en de
Sijselestraat, de rioleringswerken in
de Ruweschuurstraat en straks de
Vullaertstraat worden de komende
maanden ook enkele woonwijken
aangepakt. Zo is er ondermeer de
heraanleg van ’T Hof, de Oude
Statiestraat, Kerkeveld, De Lange
Stukken en het Hertepad.

N-VA Beernem vernieuwt!
Op dinsdag 8 maart 2016 vernieuwt het bestuur van N-VA Beernem. Op een ledenvergadering
kunnen al onze leden dan hun stem uitbrengen. Twee bestuursfuncties worden rechtstreeks
verkozen: de voorzitter en de ondervoorzitter. Alle leden zijn van harte welkom vanaf 20 uur in
de sporthal van Drogenbrood.

beernem@n-va.be

samenwerking leverde een schat
aan verhalen en een uitgebreide
collectie aan Sinterklaasspullen op
die toegankelijk waren voor jong
en oud.

Sinterklaas is niet alleen één
van de oudste maar ook één van
onze mooiste Vlaamse tradities,
die jaar na jaar, al decennia lang,
sterk blijft leven bij jong en oud.
In december pakte schepen van
Jeugd en Cultuur Gijs Degrande
daarom uit met twee unieke
evenementen rond Sinterklaas.
In het Schepenhuys was er een
prachtige tentoonstelling rond
de bebaarde man. Daarnaast
organiseerde Beernem voor
de eerste keer een officiële
Sinterklaasuittocht. Een absolute
primeur voor Vlaanderen!

SCHEPENHUYS TOONT UNIEKE COLLECTIE SINTERKLAASSPULLEN

Dames in ‘t Stad

Ondertussen telt
onze gemeente 12
geboortebossen
met in totaal 1 900
geboortebomen.

Gijs Degrande zorgt voor Vlaamse Sinterklaasprimeur

Een zeer geslaagde dag die
hopelijk het begin betekent van
een nieuwe Vlaamse traditie.

OCMW-raadslid Els Vyncke zet schouders onder
Beernemse Notenkraker
Eind 2014 zag in onze gemeente
vzw De Beernemse Notenkraker het
levenslicht. De vzw heeft als doel
kansarme en kwetsbare inwoners
van Beernem te ondersteunen.
Ondervoorzitter van De Beernemse
Notenkraker is Els Vyncke, die ook
in de OCMW-raad zit voor de N-VA.
Els Vyncke: “ De ondersteuning
is zowel voor korte als iets langere
periodes en voor materiële als
immateriële noden. Momenteel staat
de vzw al in voor de maandelijkse
voedselbedeling en de verdeling en
verkoop van tweedehandskledij en
speelgoed via De Kapstok”.
Verschillende organisaties uit de
zorgsector zijn vertegenwoordigd
in De Beernemse Notenkraker: het
OCMW, de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking,
4veld, lokaal dienstencentrum Mirte,
De Kapstok, kringwinkel ’t Rad
en de werkgroep Vluchtelingen en
Kansarmoede.
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BEERNEM WIL ÉÉNEUROMAALTIJDEN
VOOR KANSARME KINDEREN

Toen Vlaams Minister van
Armoedebestrijding Liesbeth Homans
recent een projectoproep lanceerde
voor gezonde, betaalbare maaltijden
en integrale gezinsondersteuning,
tekende De Beernemse Notenkraker
daar meteen op in.
Bedoeling is om kinderen een maaltijd
aan te bieden tegen een tarief van één
euro. Steden en gemeenten staan in
voor de infrastructuur, Vlaanderen
betaalt de maaltijden. Voor het project
was een subsidie voorzien tot
60 000 euro. 59 steden en gemeenten
dienden een aanvraag in, waarvan er
22 werden geselecteerd.
“In samenwerking met Mirte en het
OCMW diende ook De Beernemse
Notenkraker een aanvraag in”, legt
Els uit. “Jammer genoeg was onze
gemeente niet bij de 22 gelukkigen.
We blijven echter niet bij de pakken
zitten en dienen in 2016 alvast een

“Met deze vzw ondersteunen
we kansarme en kwetsbare
inwoners.”
nieuw dossier in. Daarnaast vormt
De Notenkraker momenteel de
maandelijkse voedselbedeling om tot
een sociale superette“.

