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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Met de N-VA bent u zeker van een  
veilig en welvarend Beernem.

Beste inwoner van Beernem, Oedelem en Sint-Joris
Onze drie schepenen, zeven gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden hebben zich de voorbije vijf jaar elke dag hard ingezet 
voor onze gemeente. Met de N-VA waait er een nieuwe wind. Dat erkent iedereen. Die vijf jaar zijn voorbij gevlogen. Het voelt alsof 
we ons pas hebben warm gelopen. En we hebben nog zoveel voor u in petto. 

Nog een goed half jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen. Het worden ongetwijfeld spannende en boeiende tijden. De voor-
bije maanden groeide onze enthousiaste ploeg aan met nieuwe, supergemotiveerde mensen. We 
stelden er al enkele aan u voor. In dit nummer doen we dat opnieuw met onze nieuwe krachten An-
nelise Renquet en Peter Schautteet.

De komende maanden werken we eerst nog hard verder. Over enkele maanden opent de vernieuwde 
bib haar deuren. Schepen Gijs Degrande licht al een tipje van de sluier op. Verder leest u ook nog bij-
dragen over de lokalen van Chiro Sint-Joris, de European Disability Card, de Joyn-kaart, de schuil-
hokjes aan het station en nog zoveel meer.

Ook de valentijnsactie, waarbij we de Beernemse zorginstellingen een duwtje 
in de rug wilden geven, komt aan bod. U ziet het, de N-VA zit niet stil.

Rein RINGOOT
Afdelingsvoorzitter

Vernieuwde bib opent deuren na zomervakantie
De bibliotheek ondergaat op dit moment een ingrijpende metamorfose. Het gebouw van 25 jaar 
oud wordt helemaal onder handen genomen. Sinds de start van de werken in februari 2017 werd 
het gebouw vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast komt er ook een verbinding met het gemeentehuis. 
Wanneer het nieuwe schooljaar begint, moeten de deuren opengaan.

“De verbouwingswerken zijn klaar en nu gaat 
de inrichting van start. Dat betekent: nieuwe 
vloerbekleding, nieuwe rekken, nieuw meubi-
lair, nieuw schilderwerk... We kozen voor zacht 
tapijt voor het boekengedeelte en warme olm 
voor het meubilair. Eyecatchers zijn de ‘boeken-
berg’ aan de inkom, de lange kast naast de muur 
en de leesnis achteraan. Ook in de kinder- en 
jeugdafdeling wordt het bijzonder mooi”, legt 
schepen van Bibliotheek Gijs Degrande uit.

Omdat de oude vloer er volledig uit moet, zullen 
de werken nog even duren. Bezoekers kunnen 
tijdelijk terecht in de noodbib in de Bloemen-
dalestraat. Volgens de huidige planning gaat de 
nieuwe bib open wanneer het volgende school-
jaar begint. Aan de vernieuwing van de biblio-
theek hangt een prijskaartje van 1,6 miljoen euro.
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Vier vragen aan … Peter Schautteet en Annelise Renquet
Opnieuw verwelkomt de ploeg van N-VA Beernem twee nieuwe gezichten: Annelise Renquet en Peter 
Schautteet.

Annelise is lerares  
Nederlands en Engels in de 
Maricolen. Ze woont samen 
met haar man Klaas Van 
Vynckt en hun twee  
dochters in Beernem.  
Literatuur is de grootste 
passie van Annelise. Heel 
wat mensen kennen haar 
van de Beernemse bib 
waar ze vaak voorleest voor 
kinderen. Tevens is Anne-
lise al vijf jaar stadsgids in 
Brugge.

De 53-jarige Peter Schautteet 
woont samen met z’n vrouw 
Katrien Devlieger en zoon Tim 
in Oedelem. Hij is operationeel 
manager bij het bewakings- 
bedrijf G4S. In zijn vrije tijd  
vind je Peter vaak terug op  
de atletiekpiste in Drogenbrood 
als jogger bij AC Beverhout. 
Daarnaast is hij afgevaardigde 
bij het tweede fanionelftal van 
VVC Beernem.

N-VA Beernem op bezoek in  
Mechelen
Op 13 januari was N-VA Beernem te gast in Mechelen. In de 
voormiddag gaf Mechels Schepen en Vlaams Parlementslid Marc 
Hendrickx ons een exclusieve rondleiding in het bijzonder mooie 
stadhuis. In de namiddag bezochten we de indrukwekkende 
Sint-Romboutstoren en trokken we al citygolfend door Mechelen. 
‘s Avonds trokken we naar de Nekkerhallen voor het spetterende 
nieuwjaarsfeest van onze partij.

Handicap bewijzen?  
Gebruik de European  
Disability Card
Op heel wat sport- of 
culturele evenementen 
genieten personen met 
een handicap van een 
voorbehouden plaats 
of een voordelig tarief. 
Voor mensen aan de 
balie is het echter niet 
eenvoudig om te zien 
of die mensen hiervoor 
in aanmerking komen. Net daarom is enkele maanden gele-
den in verschillende Europese landen de European Disabi-
lity Card in het leven geroepen. Deze gratis kaart toont aan 
dat men erkend is als persoon met een handicap. Op vraag 
van gemeenteraadslid Lode Vanneste 
wordt ook Beernem partner van dit 
project. De kaart kan nu aange-
vraagd worden bij het Sociaal Huis. 
Bovendien wordt dit initiatief ook 
opgenomen in de voorbereiding van 
het nieuw lokaal sociaal beleidsplan 
voor de periode 2014 - 2019.

Lode VANNESTE
Gemeenteraadslid

Nieuwe 

leden in de 

kijker!
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Vier vragen aan … Peter Schautteet en Annelise Renquet
1  Waarom koos je voor N-VA Beernem?

Annelise: “Het is m’n ambitie om mee te werken aan de groei en bloei van m’n eigen gemeente. En dat kan maximaal bij de dyna-
mische ploeg van N-VA Beernem. Deze partij diende Beernem voorbije jaren een flinke portie zuurstof toe en heeft de ambitie om 
dat ook de komende jaren te doen.”

Peter: “Ik ben al heel lang geïnteresseerd in politiek. Wat mij nu vooral aantrekt bij de N-VA is de duidelijkheid. Problemen worden 
duidelijk benoemd en voorstellen om die op te lossen worden even duidelijk geformuleerd. Ook de speciale aandacht voor veilig-
heid is voor mij belangrijk. 

Op lokaal vlak vind ik dat N-VA Beernem op een positieve manier aan politiek doet. De ploeg straalt een bepaalde dynamiek uit en 
dat trekt me aan. Zelfs tegenstanders moeten erkennen dat het doorbreken van de absolute meerderheid en de intrede in de coalitie 
met een vrij onervaren ploeg een positieve invloed had op het beleid.” 

2  Wat houdt je bezig?
Annelise: “Op professioneel vlak ben ik met kinderen en jongeren bezig, zij liggen me dan ook nauw aan het hart. Jongeren de juis-
te normen en waarden meegeven, zorgt later voor evenwichtige volwassenen waar we als gemeente trots op kunnen zijn. Voldoende 
ruimte en aandacht aan onze kinderen geven, is van onschatbare waarde voor de verdere uitbouw van Beernem.”

Peter: “Voor mij is blijven waken over de welvaart van onze gemeente en gericht blijven investeren van essentieel belang. Dit moet 
uiteraard gebeuren binnen een gezond financieel kader. Daarnaast moeten we de noden van mensen detecteren door zelf naar hen 
toe te stappen. Hiervoor moeten we alle initiatieven steunen die mensen samenbrengen.”

Mooie cijfers voor Joyn-project
Sinds december 2016 kan iedere Beernemnaar gebruik 
maken van de Joyn-kaart. Met deze kaart kan je bij elke 
aankoop bij een deelnemende handels- of horecazaak 
winstkansen sparen. Met deze winstkansen maak je 
daarna elke week kans op een Beernemse cadeaubon van 
100 euro. Met die bon kan men vervolgens terecht bij een 
van de 41 deelnemende handelaars. 

Volgens schepen van Lokale Economie Barbara Vanden-
brande groeide het Joyn-project het voorbije jaar uit tot een 
succes. Niet alleen voor diegenen die een cadeaubon ont-
vingen, maar ook voor de Beernemse handelaars. “In 2017 
werden in totaal 259 cadeaubonnen gebruikt en vloeide er in 
totaal 16 871 euro terug naar de deelnemende handelszaken. 

Geïnteresseerde handelaars kunnen nog steeds instappen 
in dit project. Zij krijgen onder meer een eigen pagina op de 
website VisitBeernem die in 2017 maar liefst 7 900 bezoekers 
trok. En Beernemnaars die nog geen kaart hebben, kunnen 
die nog altijd verkrijgen bij een van de deelnemende hande-
laars, in het gemeentehuis of in het 
Schepenhuys. Daarna maken zij 
niet alleen kans op een cadeaubon, 
maar krijgen ze ook maandelijks 
een exclusieve nieuwsbrief”, zegt 
schepen Barbara Vandenbrande.

N-VA Beernem heeft een voor 
de zorgsector 
Ook dit jaar hielden we met N-VA Beernem onze valentijnsactie 
en schonken we lekkere chocolaatjes aan mensen die zich inzet-
ten voor Beernem. Dit keer zorgden we voor een attentie voor de 
mensen uit de zorgsector. OCMW-raadslid Els Vyncke, die in het 
dagelijkse leven werkt als woonbegeleidster bij mensen met een 
mentale handicap, licht toe: “In Beernem kunnen we rekenen op 
de dagelijkse inzet van vele vrijwilligers en medewerkers van de 
verschillende zorginstellingen. Met een klein gebaar willen we 
hen vanuit N-VA Beernem dankjewel zeggen voor hun gemoti-
veerde en deskundige zorg.”

Barbara VANDENBRANDE
Schepen van Lokale Economie
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Vier vragen aan … Peter Schautteet en Annelise Renquet
3  Op welke realisatie deze legislatuur ben je het meest trots?

Annelise: “Uiteraard staan de investeringen in de bibliotheken in Beernem en Oedelem voor mij met stip op één. De gevoelige 
uitbreiding van de hoofdbibliotheek zorgt voor de broodnodige extra ruimte en de doordachte inrichting betekent een nieuwe 
uitstraling. En de nieuwe bib op de eerste etage in het volledig gerenoveerde Schepenhuys zorgt voor leven in het hartje van 
Oedelem.” 

Peter: “Voor mij zijn dat de verschillende realisaties in sportpark Drogenbrood waaronder de atletiekpiste, de nieuwe voetbalac-
commodatie voor VVC Beernem en de nieuwe fuif- en turnzaal De Boest. Het nieuwe fietspad in de Bruggestraat is dan weer 
een prachtige stimulans om meer de fiets te nemen.”

4  Wat is voor jou de komende jaren de belangrijkste uitdaging?
Annelise: “De algemene verkeersveiligheid vind ik een groot knelpunt op verschillende plaatsen binnen de gemeente. Essentieel 
voor mij is de veiligheid van de zwakke weggebruiker in de omgeving van onze scholen. Ik blijf het herhalen: de toekomst van 
onze mooie gemeente ligt bij de jongeren. Als we hen al op jonge leeftijd meegeven dat fietsen en wandelen een veilig en leuk 
alternatief zijn, dan zullen zij als volwassenen sneller voor duurzame vervoersmiddelen kiezen.”

Peter: “Een gezond verenigingsleven zorgt voor een gezonde samenleving. Met N-VA Beernem moeten we dus zorg blijven 
dragen voor de Beernems verenigingen. Dat betekent: zorgen voor een aangepaste regelgeving, voldoende accommodatie en 
logistieke ondersteuning. De voorbije vijf jaar zijn op dat vlak belangrijke stappen gezet en dat beleid moet we verderzetten.”

Minister Ben Weyts zoekt  
oplossing voor fileprobleem E40
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zoekt 
naar een oplossing voor het fileprobleem aan het afrit-
tencomplex in Beernem. Ondanks de werken aan de 
afritten enkele jaren geleden blijkt dat het fileprobleem 
verder is toegenomen. Schepen van Openbare Werken Gijs 
Degrande is bijzonder tevreden dat de minister de situatie 
aan de Beernemse op- en afritten opnieuw zal onderzoe-
ken. “De files blijven helaas een probleem aan onze op- en 
afritten. Zeker tijdens 
de spitsuren is de 
situatie problematisch. 
Bijkomend onderzoek 
naar de knelpunten en 
maatregelen die het 
fileprobleem effectief 
oplossen, zijn dan ook 
een zeer goede zaak. 
Goed dat minister 
Weyts de situatie in 
Beernem nauwgezet 
blijft opvolgen. We 
kijken uit naar de 
resultaten van het on-
derzoek”, besluit Gijs.

Nieuwe ondergrondse 
glascontainer in  
Sint-Andreaslaan
De tweede ondergrondse glascontainer in Beernem is een 
feit. Volgens Schepen van Afvalbeleid Jef Vansteenhuyse 
bleek de eerste container in sportpark Drogenbrood zo’n 
succes dat er beslist werd om verder te investeren in dit 
type van container. De tweede glascontainer staat in de 
drukke Sint-Andreaslaan. Het plaatselijk bedrijf stelt de 
ruimte en parking ter beschikking, waardoor iedere Beer-
nemnaar voortaan zijn of haar te recycleren glas in de 
juiste koker kan gooien. Belangrijk is om bij het depone-
ren van uw glas, uw wagen niet te parkeren op de weg. 

  Schepen van Afvalbeleid Jef Vansteenhuyse: “De eerste 
container aan het sportpark Drogenbrood was een groot 
succes. Daarom hebben we het project uitgebreid naar de 
Sint-Andreaslaan.”
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Voortaan online tickets 
reserveren voor De Kleine Beer
Wie tickets voor een voorstelling of concert in O.C. De Kleine 
Beer wil, kan die binnenkort van thuis uit bestellen en 
betalen. Schepen van Cultuur Gijs Degrande stelt een nieuw 
online ticketsysteem voor.

“Reserveren via e-mail en betalen via overschrijving is omslachtig 
en zorgt bovendien voor de nodige administratieve belasting voor 
onze cultuurdienst. Daarom kiezen we voor een eenvoudig, ge-
bruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem dat wordt geïntegreerd 
in de website van de gemeente. Je kan je favoriete plek reserveren 
van thuis uit. Wie toch liever aan het loket koopt, kan nog altijd op 
de cultuurdienst terecht”, zegt Gijs.

Dirk Verheyde vraagt 
wachthuisjes aan station
Op de gemeenteraad van 25 januari vroeg raadslid Dirk 
Verheyde om aangepaste wachthuisjes voor de Beernemse 
treinreizigers. Na de afbraak van het stationsgebouw 
enkele weken terug staan de vele pendelaars letterlijk nog 
steeds in de kou, want meer dan enkele oude bushokjes 
zijn er voorlopig niet. Het gemeentebestuur reageerde 
positief op Dirks vraag en zal de kwestie aankaarten bij de 
NMBS. 

Extra ruimte voor Chiro Sint-Joris
De Chirolokalen van Sint-Joris worden eindelijk uitgebreid. Naast 100 m² extra speelruimte zorgde schepen van Jeugd Gijs 
Degrande ook voor een nieuw leiderslokaal. “Door de verbouwing van de boltent heeft de Chiro eindelijk een eigen ruimte 
voor de leiding. Straks starten ook de werken voor de herinrichting van het buitenterrein. Het terrein wordt omgevormd 
tot een avontuurlijk, groen speelveld. Een dikke pluim voor het mooie werk van de mensen van de Technische Dienst”, zegt 
Gijs. 
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