
Voorzitter WOUTER DE CORTE herverkozen: 
“Opnieuw bestuursverantwoordelijkheid opnemen is onze doelstelling”

Op zaterdag 12 maart kozen de leden van N-VA Beernem een nieuw afdelingsbestuur. Wouter De Corte blijft  ook de komende 
drie jaar voorzitter, terwijl gemeenteraadslid Els Vyncke de nieuwe ondervoorzitter wordt. De Corte (46) krijgt nu de opdracht 
om onze N-VA-afdeling klaar te stomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Tijdens de installatie van het nieuwe 
bestuur keken we even terug met Wouter naar de voorbije drie jaren en werpen we ook al even een blik op de toekomst.

Dag Wouter, tussen 2019 en 2021 was je 
ook al voorzitter van N-VA Beernem. 
Hoe blik je terug op die periode?
“Bij de start van mijn voorzitterschap was 
N-VA Beernem ondanks een uitstekend 
verkiezingsresultaat net naar de oppositie 
verwezen. Dat vereiste een verandering in 
de aanpak en in de werking. Vanaf het be-
gin hebben onze gemeenteraadleden die 
rol uitstekend aangepakt. Dat betekent 
constructieve voorstellen lanceren en har-
de oppositie voeren waar nodig zonder op 
de man of vrouw te spelen. Ik ben trots op 
het werk dat zij hebben verzet.”

“In 2020 en 2021 was er plots COVID-19. 
De crisis had uiteraard een stevige impact 
op de werking van onze afdeling. Vooral 
de interactie met de burger bleek enorm 
moeilijk. Toch bleven we luisteren naar 
onze inwoners en werkten we constructief 
mee aan oplossingen om de gemeente 
door die moeilijke periode te loodsen. 
Kortom, ik kijk tevreden terug op de 
werking van de afdeling en onze rol als 
oppositiepartij.”

Hoe evalueer je de rol van N-VA Beernem 
als enige oppositiepartij in de gemeente-
raad in Beernem?

“Met de typische 16 tegen 9 stemming 
in de gemeenteraad is het duidelijk dat 
de meerderheid niet openstaat voor een 
constructieve oppositie. Spijtig, maar dat 
is hun verantwoordelijkheid. Wij blijven 
op een correcte wijze oppositie voeren en 
de burgers informeren over de onbegrij-
pelijke keuzes die het huidige bestuur (te 
vaak) maakt.”

“Ik kan me trouwens niet voorstellen dat 
iedereen binnen de meerderheid gelukkig 
is met bepaalde beslissingen. De financi-
ele reserve is nu echt helemaal op … Dat 
is een verontrustend vooruitzicht in deze 
tijden van inflatie, exploderende brand-
stofprijzen en een oorlog in Oekraïne. 
We blijven voorstellen aanbrengen en 
zullen niet stoppen tot elke Beernemnaar 
beseft in welke financiële toestand onze 
gemeente is verzeild geraakt door roeke-
loos beleid. Dat CD&V, Groen en Vooruit 
daar niet wakker van liggen, is ronduit 
droevig.”

Uit cijfers die gemeenteraadslid Jef 
Vansteenhuyse recent opvroeg bij de 
huidige schepen van Financiën Waerniers 
blijkt dat onze gemeente geen 

enkele financiële buffer meer heeft. Gaat 
de meerderheid de vele beloftes van de 
afgelopen jaren ook nog effectief 
realiseren?
“Tenzij de belastingen opnieuw ver-
hoogd worden, en dat acht ik met deze 
bestuursploeg niet onmogelijk, ben ik 
ervan overtuigd dat de beloofde projecten 
die nog niet zijn gerealiseerd, er in deze 
legislatuur ook niet meer zullen komen. 
Het lijkt alsof het bestuur het laatste over-
blijvende kleingeld aan het samenrapen 
is. Zelfs noodzakelijk onderhoud wordt 
uitgesteld.”

Hoe ga je de N-VA klaarstomen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2024? 
En welke ambities koester je daarbij?
“In dit verhaal is er alleen een wij: met het 
volledige bestuur, alle leden, medewerkers 
en sympathisanten zal N-VA Beernem 
klaar zijn voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Op 12 maart organiseerden we 
trouwens al een eerste denkdag. Ik wil 
onze aanpak vandaag nog niet prijsgeven, 
maar wees er maar zeker van dat we er 
zullen staan. Opnieuw bestuursverant-
woordelijkheid opnemen is onze priori-
taire doelstelling.”
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Geen fietslease voor gemeentepersoneel

Op de gemeenteraad van 16 december 2021 stelde Lode Vanneste voor om de 
ambtenaren van de gemeente Beernem een bedrijfsfiets via het systeem van 
fietslease aan te bieden. “Zo kan het gemeentepersoneel een of meerdere  
vakantiedagen, een deel van hun eindejaarstoelage of hun bestaande fiets- 
vergoeding inruilen tegen een nieuwe fiets”, aldus Lode. 

Het systeem is volledig vrijwillig en fiscaal voordelig. Bovendien is het bijzonder 
goed voor het milieu, de gezondheid van het gemeentepersoneel en de uitstraling 
van Beernem als fietsgemeente. Een elektrische fiets wordt ook steeds interessanter 
door de gigantische prijzen aan de pomp. Ondanks de vele voordelen beslisten de 
meerderheidspartijen CD&V, Groen en Vooruit om niet in te stappen in het systeem.

Gemeentebestuur weigert om Vlaamse coronasteun integraal door 
te storten aan verenigingen

Twee jaar nadat de Vlaamse Regering Beernem een cheque schonk van 165.000 euro voor de ondersteuning 
van alle sport-, culturele en jeugdverenigingen, is nog altijd maar een bedrag van 41.000 euro effectief 
doorgestort. “Zo werd vorig jaar 25.000 euro toegekend aan onze verenigingen via een eerste noodfonds. 
Intussen werd een tweede noodfonds opgericht van 45.000 euro. Tien verenigingen vroegen via dat fonds 
financiële steun. Op de gemeenteraad van 24 februari 2022 beslisten CD&V, Groen en Vooruit om slechts 
vier verenigingen een subsidiebedrag uit te keren van in totaal 16.000 euro. De andere zes verenigingen die 
voor corona een gezonde kastoestand hadden, vallen zo volledig uit de boot”, zucht fractievoorzitter Gijs Degrande.  
Intussen blijft dus er nog altijd 95.000 euro over van de Vlaamse middelen. Waar is dat geld naartoe?

N-VA vraagt bodycams voor politiepersoneel

Het geweld tegenover politiemensen van Het Houtsche is in twee jaar tijd met 60 procent 
gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Lode Vanneste opvroeg bij de politiezone. “Terwijl er in 2019 
36 pv’s werden uitgeschreven voor gewelddaden tegen agenten, bleken er dat in 2021 slechts 
14. Toch mogen die cijfers ons niet afleiden van de zware druk die de politie van Het Houtsche 
regelmatig ervaart. Bovendien moeten we voorzichtig zijn met de cijfers. Voor sommige lichtere 
feiten wordt niet altijd een pv gegeven omdat ze amper worden vervolgd.”

Voor de N-VA mag geweld tegen politieagenten op geen enkele manier getolereerd worden. 
Daarom stelt Lode Vanneste voor om te investeren in bodycams. “Via die kleine camera’s drin-
gen we geweld tegen politiemensen terug. Bovendien zorgen ze ook voor de correctheid van de 
feiten bij een mogelijk onderzoek”, weet Vanneste. De politiezone antwoordde alvast positief op 
zijn voorstel en overweegt daarvoor een samenwerking met de politiezone Regio Tielt.

Gemeenteraadslid Lode Vanneste

Extra maatregelen moeten waterproblemen voorkomen

Eind vorig jaar zorgde de overvloedige regen voor extreme wateroverlast op verschillende plaatsen in Beernem. Vooral de  
omgeving van de rotonde in de Scherpestraat en de Sijselestraat werden zwaar getroffen. Op de gemeenteraad van 24 februari 
stelde de N-VA drie maatregelen voor om nieuwe wateroverlast in de toekomst te voorkomen en beperken. 

“Zo vragen we meer buffercapaciteit langs de Zoetebeek en de Govaertsbeek. Daarnaast willen we in Oedelem de waterdoorvoer 
van de Poelagiebeek ter hoogte van de Sijselestraat vergroten en ook stroomopwaarts bijkomende stuwen voorzien. Ten slotte  
dringen we nogmaals aan om eindelijk een hemelwaterplan op te stellen voor Beernem.”

“Doel van het plan is water vast te houden in periodes van extreme droogte en wateroverlast te beperken bij 
extreme regenval. De meerderheid beloofde twee jaar geleden al de opmaak van dat plan, maar dat is nog 
altijd niet gebeurd”, aldus fractievoorzitter Gijs Degrande. De meerderheidspartijen bleken niet onder de 
indruk en stemden ook dit voorstel weg.

Fractievoorzitter Gijs Degrande
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Financiële reserve 
Beernem is volledig op

De gemeente Beernem beschikt over 
geen enkele fi nanciële reserve meer. Dat 
bleek op de gemeenteraad van 27 janu-
ari 2022 uit cijfers die raadslid Jef Van-
steenhuyse opvroeg bij de schepen van 
Financiën Waerniers (CD&V). Zo stijgt 
de gemeentelijke schuld in 2024 naar 
29.000 euro. Dat is een stijging met 280 
procent in vergelijking met 2018 toen de 
N-VA nog in het gemeentebestuur zat.

“Onvoorstelbaar”, zegt gemeenteraadslid 

Vansteenhuyse. “Want in 2019 kozen 
CD&V, Groen en Vooruit voor een stevige 
belastingverhoging. Eind vorig jaar be-
slisten diezelfde partijen om verschillende 
geplande projecten te schrappen. Niet al-
leen het nieuwe fietspad tussen Beernem 
en Hertsberge wordt voor jaren uitgesteld, 
ook de realisatie van noodzakelijke IBA’s 
om de doelstellingen inzake waterkwa-
liteit te behalen, wordt geschrapt. En 
ook het voorziene budget voor de aanleg 
van nieuwe voetpaden en woonstraten is 
afgevoerd. De centen voor al die projecten 
zijn nodig voor de financiering van de 
bouw van het nieuwe zwembad.”

Ook de autofinancieringsmarge zakt in 
2025 naar een bedrag van 28.500 euro. 
“Onze gemeente kan dus eigenlijk geen 
bijkomende leningen meer aangaan. 
Indien er morgen onverwachte kosten zijn 
of men wil nieuwe projecten realiseren, 
dan moeten er opnieuw geplande dos-
siers sneuvelen of moeten de belastingen 
voor een tweede keer omhoog. Bespaar 
de Beernemse burgers 
daarvan”, roept een 
bezorgde Jef Vansteen-
huyse op.

Jef Vansteenhuyse
Gemeenteraadslid

Hoe lang houdt het dak van Sporthal 
Den Akker nog stand?

Wie regelmatig gaat sporten in Den Akker weet dat er voortdurend 
water doorsijpelt in de zaal via het verouderde dak. Begin 2019 
lag daarom het voorstel op tafel om 500.000 euro in te schrijven 
in de gemeentelijke begroting voor de totaalrenovatie van het 
dak. Toch weigert de Beernemse Vivaldi-coalitie al bijna drie jaar 
om actie te ondernemen. 

Lode Vanneste kaartte het probleem aan op de gemeenteraad 
van december 2021 en drong aan om eindelijk de nodige herstel-
lingen te doen. Schepen van Sport Waerniers (CD&V) moest 
toegeven dat ze geen enkel idee heeft over de huidige toestand 
van het dak. De vraag stelt zich hoe lang de dakconstructie nog 
standhoudt en hoe lang sportverenigingen nog terecht kunnen in 
de sporthal.

Beernem vergeet aanvraag in te dienen 
voor ‘de Profploeg’

De ‘Profploeg’ is een gloednieuw team van experts en innovatieve 
denkers die gemeenten wil helpen om hun lokale winkelkernen 
dynamischer te maken. Alle Vlaamse gemeenten konden een 
oproep indienen voor dat nieuwe initiatief van VLAIO. Barbara 
Vandenbrande riep onze gemeente tot twee keer toe op om in 
te tekenen. CD&V, Groen en Vooruit vergaten tweemaal om dat 
effectief te doen.  “Dit is echt een gemiste kans 
en toont opnieuw dat het ondersteunen van 
de lokale economie geen prioriteit is van de 
huidige beleidsploeg”, besluit Vandenbrande.

Barbara Vandenbrande
Gemeenteraadslid

Meerderheid stelt veilige fi etsverbinding 
voor jaren uit 

De meerderheid besliste in 2018 om deze legislatuur een nieuw 
fietspad aan te leggen in de Wellingstraat vanaf de brug over de 
E40 tot aan de grens met Oostkamp. Het project wordt nu tot 
minstens na 2025 uitgesteld want het geld is nodig voor de bouw 
van het nieuwe zwembad. 

“Een vreemde beslissing”, vindt Lode Vanneste. “Dat is niet de 
keuze van de N-VA. Voor ons is verkeersveiligheid wél belangrijk.” 

Gemeenteraadslid Lode Vanneste
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Gebruik subsidies ook voor gratis zelftests

Sinds de start van de coronacrisis kreeg het OCMW van Beernem in totaal ruim 
142.000 euro van de Vlaamse en federale overheid om kwetsbare mensen te ondersteunen. 
Dat blijkt uit cijfers die raadslid Els Vyncke opvroeg bij schepen van Armoedebestrijding 
Vicky Reynaert (Vooruit).

“Van dat bedrag is er nog iets meer dan 19.000 euro ter beschikking. De N-VA stelt voor 
dat het OCMW die centen gebruikt om gratis zelftests ter beschikking te stellen voor 
mensen met een laag inkomen”, aldus Vyncke in de gemeenteraad van januari 2022. Schepen 
Reynaert ging niet in op het voorstel van Els. Iedere cliënt van het OCMW beschikt sinds 
1 oktober 2020 over een referentiebudget om menswaardig te kunnen leven. Daarin worden ook onregelmatige medische kosten 
opgenomen. Volgens de schepen kunnen mensen met een laag inkomen daarmee zelf mondmaskers en zelftests aankopen.

N-VA reageert op nieuwe ontwikkelingen in dossier gemeenteschool 

Op woensdag 23 februari lieten CD&V, Groen en Vooruit weten dat de bouw van de nieuwe gemeenteschool De Notelaar  
gefaseerd wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de nieuwe polyvalente zaal voorlopig niet wordt gebouwd. 

“Dat nieuws bevestigt de analyse die de N-VA de voorbije maanden al maakte. Het dossier hangt met te veel losse ogen aan elkaar. 
De meerderheid kiest zoals zo vaak voor een ad-hocbeleid op korte termijn. Bovendien blijkt ook in dit dossier dat de gemeente 
geen enkele financiële buffer meer heeft om onverwachte kosten als de stijging van bouwprijzen op te vangen. Wij houden ons hart 
vast voor dit en voor andere projecten”, besluit Gijs Degrande.

Budget kindergemeenteraad

‘We willen graag een budget van ongeveer 10.000 euro waar de jeugd samen kan over beslissen wat er mee 
gedaan wordt … Dat schreef de Beernemse Jeugdraad recent in haar update over haar ambitienota 2018. Het 
inspireerde Branco Francois op de gemeenteraad van 27 januari 2022 tot hetzelfde voorstel dat hij ook al  
lanceerde op de zitting van 17 december 2020: geef de kindergemeenteraad een tweejaarlijks budget van 5.000 
euro. “Dat zou een bijzonder mooie stap zijn als het aankomt op echte participatie”, stelde Branco tijdens zijn 
betoog. Jammer genoeg vond hij bij de meerderheidspartijen geen medestanders. De kindergemeenteraad krijgt 
dus voorlopig geen eigen budget.

Op tournee met Bart De Wever  
in Knokke-Heist

Op vrijdag 18 maart trok een mooie delegatie van N-VA Beernem 
richting de stad van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy  
Coudyser.

Onze nationale voorzitter Bart De Wever blikte tijdens een straffe 
uiteenzetting terug op de politieke gebeurtenissen van de voorbije 
twee jaar en keek daarbij ook vooruit op de toekomst van onze 
partij. 

Een bijzonder interessante en inspirerende avond!

Na een jaartje uitstel hielden we dit jaar opnieuw een Valentijnsactie. 
“Dit keer zetten we onze culturele verenigingen in de kijker gezet en 
trakteren we hen op een leuke attentie. Op die manier willen we hen 
een hart onder de riem steken na twee moeilijke coronajaren. Bovenal 
wensen we hen een succesvolle werking toe in 2022”, stelt Lien De 
Wispelaere, die de actie coördineerde.

Gemeenteraadslid Branco Francois

Valentijnsactie
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Dan toch meer schaduwbomen in de 
Beernemse landbouw- en tuingebieden

Op de gemeenteraad van 4 juni 2020 stelden de N-VA voor 
om een actieplan op te stellen om meer bomen te planten in 
landbouw- en tuingebieden en in de openbare ruimte in onze 
gemeente. “Bomen zorgen voor zuurstof, zijn een natuurlijke 
airco voor dieren, fungeren als windbrekers en helpen tegen 
erosie”, stelt Gijs Degrande.  Het was bijzonder ontgoochelend 
dat nota bene Groen-schepen (!) Vanassche het voorstel naar 
de prullenbak verwees. Anderhalf jaar later is er plots goed 
nieuws. De provincie West-Vlaanderen zal samen met de 
regionale landschappen en stadlandschappen gratis bomen 
uitdelen aan landbouwers in 12 gemeenten, waaronder Beernem. 
Bestellen kan via www.west-vlaanderen.be/airkoe.

Prachtige Sint-Jansdreef krijgt 
gezellige picknickbank

Af en toe pikt de 
meerderheid toch 
een van onze vele 
voorstellen op. Zo 
stelde bestuurslid 
en OCMW-raads-
lid Evelien Tant 
enkele maanden 
geleden voor om 
een picknickplaats 
te voorzien langs 
de Sint-Jansdreef in Oedelem. Lode Vanneste werkte het voorstel uit 
en bracht het op de gemeenteraad van oktober 2021. 

Naast de realisatie van de picknickplaats vroeg Lode ook naar 
de opmaak van een gemeentelijk picknickplan. Daarin staan alle 
plaatsen met zit- en picknickplaatsen én de zones in Beernem waar 
er een gemis is. Dat onze inwoners voortaan kunnen picknicken op 
een van de mooiste locaties van Oedelem is alvast een eerste stap in 
de goede richting.-

Nood aan extra controles op 
zwerfvuil in stationsomgeving

Vorig jaar besliste Vlaams minister van Omgeving 
Zuhal Demir om 30 extra handhavers aan te werven 
die zich uitsluitend met de controle op zwerfvuil 
zullen bezighouden. “Gemeenten kunnen daar nog tot 
2024 een beroep op doen. We vroegen de meerderheid 
daarom om die Vlaamse handhavers in te zetten in 
onze stationsomgeving. Die ligt er namelijk erg vuil 
bij”, aldus Christine Stroobandt op de gemeenteraad 
van februari 2022.

Jammer genoeg deed het gemeentebestuur tot op heden 
geen aanvraag bij de Vlaamse overheid. Een nette en 
propere gemeente blijkt niet meteen een prioriteit van 
CD&V, Groen en Vooruit. De voorbije jaren werden 
ook onze andere voorstellen om sluikstorters strenger 
aan te pakken steevast weggestemd.

Trooststoelen op de begraafparken 
in Beernem, een goed idee?

Op de gemeenteraad van december 2021 stelde Lien 
De Wispelare voor om, net zoals in Leuven, enkele 
verplaatsbare stoelen te plaatsen op onze begraaf-
plaatsen. “Zo kunnen mensen in alle rust even plaats 
nemen om te herinneren en troost te zoeken dicht bij 
een geliefd persoon”, vertelt Lien. Het gemeentebe-
stuur beloofde om het voorstel te onderzoeken.

Extra factuur van 291.000 euro voor 
Beernem door stijgende energieprijzen

De stijgende energieprijzen doen de begroting van de gemeente Beernem 
nog roder kleuren. Dat blijkt uit cijfers die Arthur Mortier opvroeg 
tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2022. “De gestegen prijzen voor 
gas, elektriciteit en brandstof zorgen voor een extra factuur van 291.000 
euro. Dat is bijzonder alarmerend”, weet Arthur. Want door een gebrek 
aan financieel beleid is er geen enkele buffer om dit op te vangen.”

“Voor dit scenario hebben wij verschillende keren gewaarschuwd. 
Bovendien is de grootste energieverbruiker, het zwembad, nog niet 
operationeel. Op onze vraag zal het gemeentebestuur 
nu alle verenigingen proberen aanzetten tot een 
spaarzaam energie- en waterverbruik. We blijven 
ook wachten op een ernstig beleid rond energie-
besparing.”

Gemeenteraadslid Arthur Mortier
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