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In dit huis-aan-huisblad stellen we
jullie graag enkele van die voorstellen voor. Want N-VA Beernem staat
voor een constructieve oppositie.
Ook in de toekomst blijft dat ons
handelsmerk. We blijven hameren
op een verantwoordelijk ﬁnancieel
beleid, op meer veiligheid, leefbaarheid en ondersteuning van onze verenigingen. Daar kunt u op rekenen!

V.U.: WOUTER DE CORTE, NIEUWENDORPE 63, 8730 OEDELEM

www.n-va.be/beernem

N-VA Beernem

Meerderheid laat historische kans schieten in
dossier nieuwe gemeenteschool

16 tegen 9
16/9: het had een mooie nazomerdag of een vroege herfstdag kunnen
zijn. In Beernem staat deze cijfercombinatie echter synoniem voor
de stemming in de gemeenteraad.
Telkens de N-VA een voorstel indient
of een idee op tafel legt, stemmen
de 16 raadsleden van de meerderheid tegen. Jammer en onbegrijpelijk! Maar nog onbegrijpelijker is dat
onze afgekeurde voorstellen daarna
soms als eigen initiatieven van het
bestuur in de pers worden geformuleerd, zonder enige schroom.
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Op de digitale gemeenteraad van 25 februari werd het bestek goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool aan de site
‘De Bevertjes’ in de Beernemstraat in Oedelem. De site is zo’n 15.000
vierkante meter groot waarvan de gemeente iets meer dan 7.000
vierkante meter koopt. Volgens de meerderheid is het nieuwe
project een meerwaarde, maar dat blijkt vandaag nog niet uit de
feiten. Daarom stelde de N-VA drie verbeterpunten voor.
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Ondertussen begint de vaccinatiecampagne te lopen en kunnen we
mekaar hopelijk zo snel mogelijk
opnieuw fysiek ontmoeten. Tot snel!
Wouter De Corte
Voorzitter N-VA Beernem
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Koop de bijkomende groene ruimte aan de kant van de Beekstraat
Voor onze partij is een veilige ontsluiting van de school
en bijkomende groene ruimte cruciaal. Daarom stelden
wij voor om ook de groene zone aan de kant van de
Beekstraat aan te kopen en te integreren in het ontwerp.
Gijs Degrande: “Door de aankoop van deze gronden van
Vivendo versterken we het project en realiseren we een
kwaliteitsvol groen hart in het centrum van Oedelem.
Het doet me denken aan de beslissing van het gemeentebestuur enkele decennia terug
om de Hof van Maes in het centrum van het dorp niet aan te kopen. Dat was een
historische vergissing. Door het korte termijn denken liet men toen een unieke kans
schieten." Burgemeester Sypré gaat helaas dezelfde weg op en stemde samen met drie
meerderheidspartijen tegen het voorstel.
Vergroot de speelplaats
In het nieuwe ontwerp was de speelplaats slechts 900 m².
Dat is 600 m² kleiner dan de huidige speelplaats in de
Knesselarestraat en 480 m² kleiner dan de geldende richtlijnen. “Gelukkig stemde de meerderheid wel in met ons
voorstel om minstens die minimumoppervlakte te voorzien”, aldus fractievoorzitter Gijs Degrande. “Dankzij onze
tussenkomst komt er dus straks toch een grotere speelplaats.”

Voorzie extra lokalen en een polyvalente ruimte
In het nieuwe bestek zijn er te weinig lokalen voor de lessen levensbeschouwing. Wij stelden daarom voor om een
polyvalente ruimte en extra lokalen te voorzien. “Op die
manier is er afstemming met het pedagogische programma van de Notelaar en is er meer ruimte voor de brede
school,” aldus Gijs Degrande. Jammer genoeg werd ook
dit voorstel afgekeurd door de meerderheid.
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N-VA Beernem lanceert digitale enquête voor ondernemers
Via een online bevraging wil de N-VA de gevolgen van COVID-19 voor de Beernemse ondernemers in kaart brengen. Uit cijfers
van Graydon blijkt dat een derde van de Beernemse ondernemingen die voor de crisis gezond waren, niet bestand zijn tegen de
coronacrisis. “Dit is ronduit alarmerend. Met onze enquête willen we de diverse uitdagingen in kaart brengen. Op basis van de
resultaten zullen we verschillende acties en aanbevelingen uitwerken”, stelt N-VA-gemeenteraadslid Barbara Vandenbrande.

Vorig jaar in maart bracht corona de Vlaamse
economie met een schok tot stilstand. Het
virus hakte de voorbije maanden genadeloos in
op onze bedrijven en ondernemingen. Eén jaar
na de uitbraak wil N-VA Beernem via een digitale enquete te weten komen wat de concrete
gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor
de Beernemse ondernemer. “Welke impact
ervaren onze bedrijven vandaag en wat zijn
hun verwachtingen voor de toekomst? En hoe
kunnen we zorgen voor een goede doorstart?
Op basis van de resultaten van onze enquête
willen we de komende maanden verschillende
acties en aanbevelingen formuleren”, stelt
Barbara Vandenbrande.
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Wil jij ook onze digititale bevraging
invullen? Surf dan zeker naar onze website
en klik door naar naar de enquête.

Waar is het geld naartoe?
N-VA Beernem wil de gemeentebelastingen verlagen, maar daar willen CD&V, Groen en sp.a niet van weten. Meer nog, ze
beslisten in de gemeenteraad van december om de hoge belastinggraad in Beernem voor de komende vijf jaar vast te leggen.
“Onbegrijpelijk”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse: “De argumenten die het gemeentebestuur hiervoor gebruikt,
kloppen gewoon niet. Uit de cijfers blijkt dat er voldoende geld binnenkomt
om de belastingdruk te verlagen.”
Slechts vijf van de 300 Vlaamse gemeenten verhoogden in 2019 zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Beernem was een van die vijf gemeentes.
Jef Vansteenhuyse: “Onbegrijpelijk, want de uitgaven van Beernem voor de politie- en brandweerzone blijven tussen 2019 en 2024 dezelfde en volgen enkel de
voorziene indexstijging. In 2020 was de toelage voor de politiezone zelfs 100.000
euro lager dan voorzien. Ook de dividenden via de intercommunales Imewo en
Finiwo stijgen deze legislatuur met 2 %. Verder pompte de Vlaams Regering in
2019 maar liefst 2,3 miljoen euro in de gemeentekas van Beernem."
Meer inkomsten, toch meer schuld
Verder stijgt ook het gemeentefonds deze legislatuur jaarlijks met 3,5 procent. En in 2020 kreeg Beernem nog
eens 250.000 euro coronasteun van de provinciale, Vlaamse en federale overheid. “Waar is al dat geld naartoe”, vraagt Jef Vansteenhuyse. “In plaats van hogere belastingen is er nood aan verantwoordelijk budgettair
beleid. De inkomsten nemen toe en toch stijgen de schulden spectaculair. Ooit moet iemand die betalen. We
roepen de burgemeester en zijn schepenen op om dringend rekening te houden met de financiële en budgettaire situatie van Beernem en haar inwoners.”
N-VA-gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse
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Geef Beernemse verenigingen waar ze recht op hebbben
In april 2020 gaf de Vlaamse Regering de gemeente Beernem een bedrag van 165.000 euro. De bedoeling was om dat geld
integraal door te storten aan de verschillende verenigingen. Vreemd genoeg richtte de meerderheid in juli 2020 met dat bedrag
slechts een noodfonds op van 25.000 euro.
Alle verenigingen konden daarna hun financiële noden
doorgeven aan het gemeentebestuur. Uit cijfers die onze
fractieleider Gijs Degrande opvroeg bij het gemeentebestuur blijkt dat na de eerste oproep alle verenigingen
samen 101.000 euro steun vroegen. Degrande: “Dat is dus
een pak meer dan de 25.000 euro die het stadsbestuur opzij
legde. Daarom deden wij op de gemeenteraad van 28 januari 2021 nogmaals de oproep om het bedrag van 165.000
euro integraal door te storten aan de verenigingen."
Onbegrijpelijk en zuur
Schepen Waerniers weigerde ons voorstel en gaf zelfs aan
dat ze tevreden is dat ze tot op heden slechts 25.000 euro
doorstortte aan onze verenigingen. Zo kan ze tijdens een
tweede oproep nog eens 45.000 euro voorzien. “Dit is
onbegrijpelijk en zuur voor onze verenigingen. Ook na
de tweede oproep gaat dus slechts 70.000 euro van het
Vlaamse geld effectief naar onze verenigingen. Dat is ruim
onvoldoende, want het water staat veel verenigingen aan de
lippen. We moeten ze nu beschermen. Want als ons sociaal
weefsel verdwijnt, is het niet eenvoudig om dat te herstellen. We moeten de Vlaamse centen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Het gemeentebestuur moet integraal het bedrag van 165.000
euro doorstorten aan onze verenigingen”, besluit Gijs Degrande.

Ondersteuning
West-Vlaamse bedrijven

Asbestophaling
De Vlaamse Regering voorziet maar liefst 27,6
miljoen euro voor gemeenten die asbest ophalen
bij hun inwoners thuis. 45 van de 300 gemeenten maken hier geen gebruik van. Beernem is
één van die gemeentes. N-VAraadslid Arthur Mortier riep
het gemeentebestuur tijdens de
gemeenteraad van februari op om
een subsidiedossier op te starten
en voortaan ook asbest op te
halen aan huis.
N-VA-raadslid Arthur Mortier

Hoe ondersteunt de provincie West-Vlaanderen
onze West-Vlaamse
bedrijven nu de Brexit
en de nieuwe regels twee
maanden van kracht zijn?
Het was de vraag die Isabelle Vandenbrande stelde
in de provincieraad van 3
maart 2021.
“Een West-Vlaamse verbindingsofficier volgt in het Verenigd
Koninkrijk alle regelgeving op en begeleidt onze bedrijven. Alle ondernemingen
kunnen daarnaast met hun vragen en
verplichtingen terecht op de website
www.gatewaytoeurope.be”.
Isabelle Vandenbrande,
N-VA-provincieraadslid en gemeenteraadslid
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Komt de trajectcontrole er nu eindelijk?
“Maak eindelijk werk van de in 2018 beloofde trajectcontrole tussen Beernem en Knesselare in de Sint-Jorisstraat.”
Die oproep deed N-VA-raadslid Lode Vanneste in de gemeenteraad van 25 februari 2021.
“Eerst waren er problemen met de homologatie van de twee ANPR-camera’s. Nu wil de
nieuwe fusiegemeente Aalter-Knesselare geen standpunt innemen. Indien er op 1 juli 2021
nog altijd geen akkoord is met de gemeente Aalter, moet Beernem
de trajectcontole dan maar alleen realiseren. Onze inwoners en de
verschillende bedrijven hebben recht op veiligheid en een sluitend
cameranetwerk”. De burgemeester wilde niet ingaan op het N-VAvoorstel en wenst de tweede ANPR-camera met een kostprijs van
80.000 euro niet te financieren.
Lode Vanneste,
N-VA-gemeenteraadslid

Gele doos kan Beernemse levens
redden
De 'Gele Doos' is een herkenbare gele bewaardoos die alle cruciale persoons-, contact- en medische gegevens bevat van hulpbehoevende inwoners. De doos kan bewaard worden in de koelkast. Bij een dringende interventie kunnen de hulpdiensten via deze doos alle cruciale gegevens van de
hulpbehoevende persoon raadplegen.
Lien De Wispelaere stelde op de gemeenteraad van 25 februari voor om ook in
Beernem deze doos in te voeren. “Bij een onverwachte interventie of vermissing kunnen
diensten als de brandweer, hulpverleners
en politie sneller de nodige informatie over
een persoon in nood terugvinden. Op die
manier gaat geen kostbare tijd verloren en
kunnen hulpverleners op een snelle en efficiënte manier handelen in een acute situatie."
Meerderheidspartijen CD&V, Groen en s.pa
stemden ook dit N-VA-voorstel weg.

Geen eigen
‘begroting’ voor
Kindergemeenteraad
De gemeenteraad keurde de oprichting van een
kindergemeenteraad goed. Een fijn initiatief.
Branco Francois stelde zelfs voor om een stapje
verder te gaan en de nieuwe kindergemeenteraad om de twee jaar een budget van 5.000 euro
te geven. “Op die manier geven we deze nieuwe
raad extra slagkracht. Een budget waar de jeugd
samen kan over beslissen, was trouwens ook een
van de 35 aanbevelingen van de ambitienota 2018
van Jeugdraad Beernem”. Het voorstel van Branco
werd afgekeurd door de
drie meerderheidspartijen.
Branco Francois,
N-VA-gemeenteraadslid

Lien De Wispelaere,
N-VA-gemeenteraadslid

Actieplan N-VA verbindingswegen verder uitgevoerd

Het Actieplan van de N-VA uit 2014 om de drie grote verbindingswegen aan te pakken in Beernem krijgt steeds meer vorm. Op de
gemeenteraad van februari 2021 werd het bestek goedgekeurd voor het nieuwe fietspad en riolering in de Beernemstraat en Scherpestraat. Het was toenmalig schepen van Openbare Werken Gijs Degrande die zes jaar geleden het startschot gaf voor dit dossier.
“Dat betekent dat ons Actieplan steeds verder wordt uitgewerkt. In 2019 werden de nieuwe fietspaden in de Hoornstraat gefinaliseerd. Voor het nieuwe fietspad en de riolering in Akkerstraat en Beverhoutsveld gebeuren nog dit jaar de eerste onteigeningen”,
aldus Gijs Degrande.

www.n-va.be/beernem
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Valentijnsattentie
Wij hadden maar wat graag met onze leden geklonken op het nieuwe jaar of bijgepraat op een N-VAactiviteit. Jammer genoeg stak corona ook daar een stokje voor. Toch zijn we onze leden en sympathisanten niet vergeten, integendeel. Op Valentijn bezorgden we hen een klein beetje geluk met deze bijzondere koekjes. Wil u zelf ook lid worden van N-VA Beernem? Laat het ons weten en mail snel naar onze
ledenverantwoordelijke Isabelle Vandenbrande via isabelle.vandenbrande@n-va.be.

CD&V is verkiezingsbelofte over
kunstgrasveld al vergeten

N-VA-voorstel hondenweides
krijgt dan toch bijval

Minister van Sport Ben Weyts voorziet subsidies voor alle
Vlaamse gemeenten die via een groepsaankoop met andere
gemeenten investeren in kunstgrasvelden. Beernem had tijd
tot 31 maart 2021 om in te tekenen op de projectoproep van
Weyts. Helaas ...

Eind december lanceerde Lode Vanneste een digitale enquête over de mogelijk aanleg van extra hondenweides in
Beernem. Meer dan 42 hondenbaasjes vulden de enquête in
en gaven verschillende tips en suggesties.

Tijdens de gemeenteraad van februari riep Lode Vanneste op om
hierop in te gaan. “De aanleg van kunstgrasvelden in Beernem
via een groepsaankoop was een van de vele verkiezingsbeloftes
van CD&V, aldus Lode Vanneste.
Hij confronteerde
schepen van Sport
Waerniers en burgemeester Sypré met hun
verkiezingsprogramma uit 2018. Jammer
genoeg zijn beiden ook
deze verkiezingsbelofte
ondertussen vergeten.

Op de gemeenteraad van januari
overhandigde Lode Vanneste
zijn rapport aan schepen van
Dierenwelzijn Vanassche
(Groen). Vanneste: “Daarin
stonden 18 aanbevelingen en
19 potentiële locaties voor een
losloopzone”. De drie meerderheidspartijen stemden jammer
genoeg tegen het voorstel om
hondenweides te realiseren. Ook
schepen Vanassche stemde tegen
… waarna hij hetzelfde voorstel
exact één week later lanceerde in
de pers. “Positief dat er mogelijk
toch extra losloopzones komen
voor onze honden. Maar dit voorval toont toch vooral het cynische gebrek aan respect die de schepen etaleert ten opzichte
van de gemeenteraad”, besluit Vanneste.

N-VA wil digitale uitsluiting tegengaan
Op de gemeenteraad van 19 december 2020 stelde Christine Stroobandt voor om samen te werken met BEEGO. Die
organisatie ijvert ervoor om zoveel mogelijk mensen wegwijs te maken in onze alsmaar gedigitaliseerde wereld. Vier op
de tien Belgen riskeren digitale uitsluiting. En dat betekent jammer genoeg ook sociale uitsluiting.
Christine Stroobandt: “Dit probeert BEEGO tegen te gaan. Dit nieuwe bedrijf stuurt getrainde informatica-studenten aan
huis om te helpen met alles wat digitaal is. BEEGO heeft ook een aanbod uitgewerkt op maat van openbare besturen om
specifieke doelgroepen te bereiken via digicheques. Deze digicheque kan dan worden gebruikt als betaalmiddel voor de diensten van BEEGO. Zo wordt het budget 100 % ingezet voor de juiste doelgroep.
Via BEEGO helpen we dus kwetsbare groepen en zorgen we voor een nieuwe e-inclusieve aanpak in
Beernem”.
Het gemeentebestuur wil voorlopig het bestaande aanbod van hulp bij digitale problemen niet
uitbreiden met BEEGO. Volgens de burgemeester wordt dit initiatief wel overwogen tijdens de volgende legislatuur. Een voorbarige uitspraak want de verkiezingen van 2024 zullen bepalen welke partijen
Christine Stroobandt,
deel uitmaken van het nieuwe gemeentebestuur
N-VA-gemeenteraadslid
beernem@n-va.be
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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 groepsimmuniteit. 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 besmettelijke 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 ontzettend 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.

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.”
Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger

