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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 8 juni.

Beste inwoner
Het coronavirus hakt stevig in op onze samenleving. Door 
deze ongeziene crisis stond de gezondheidszorg onder zware 
druk. Ook onze economie heeft het zwaar te verduren. De 
huidige situatie raakt ons hard, maar krijgt ons niet klein. 
We zullen dit alles te boven komen. Als we nu maatregelen 
treffen, kunnen we samen dat verdomde virus verslaan.

Vijf motoren voor een sterker Beernem

In de strijd tegen corona werkte N-VA Beernem een  
vijftrapsraket uit met herstelmaatregelen voor onze gemeente. 
Vijf motoren die nodig zijn om Beernem veilig en sterker 
na de crisis te doen herleven. We vragen om de geplande 
belastingverhoging te schrappen en willen een economisch 
herstelplan. We vragen beschermingsmaatregelen voor ons 
sociaal weefsel, een actieplan ‘Radicaal Digitaal’ en een zorg-
pakket voor Beernem. Voor elke pijler werkten we een pak 
concrete acties uit. In dit blad stellen we ze graag aan u voor.

Wake-up call

De coronacrisis woedt al enkele maanden in alle hevigheid. 
De meeste gemeenten hebben actieplannen uitgerold en  
stevige fondsen voorzien. In Beernem kwamen de eerste 

structurele maatregelen wel heel laat en aarzelend op gang. 
We zijn dan ook zeer bezorgd. De ernst van de situatie lijkt 
nog niet of te laat te zijn doorgedrongen.

Knopen doorhakken

Zal dat iets kosten? Natuurlijk. Maar N-VA is bereid om 
inspanningen te leveren. Een noodsituatie vraagt om nood-
maatregelen. En om die maatregelen mogelijk te maken, zal 
een herstelbegroting hoe dan ook nodig zijn. Dat betekent 
keuzes maken, investeringen opschuiven of uitstellen. Ook 
daar willen we ons als oppositiepartij constructief opstellen 
en reiken we de hand naar de meerderheid.

Bij de N-VA willen we actief meedenken en meewerken. In 
deze uitzonderlijke tijden moeten we aan een zeel trekken. 
Iedereen koestert onze bruisende gemeente. We zijn allen 
trots op onze ondernemers, verenigingen en vrijwilligers. 
Daarom moeten nu beschermen wat ons dierbaar is. Want 
als onze lokale gemeenschappen geraakt worden, verliezen 
we allemaal.

Gijs Degrande
Fractieleider N-VA Beernem

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!
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Eerste pijler: Zorg

Mantelzorgtoelage 

Huiswerkbegeleiding  
voor kansarme leerlingen

“Het is essentieel dat zorgbehoevende 
personen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven en daar goed geholpen worden. 
Daarom voorzien we een financiële 
tussenkomst voor thuisverzorgers van 
zorgbehoevenden. Die mantelzorgtoe-
lage beschouwen we niet als financiële 
hulp, maar wel als blijk 
van waardering.”

 
Els Vyncke,  
lid BCSD*

Veel mensen uit het onderwijs vrezen 
terecht dat jongeren de afgelopen tijd 
een leerachterstand opgelopen hebben. 
Daarom willen we huiswerkbegeleiding 
aanbieden en de gemeentelijke infra-
structuur ter beschikking stellen.  
Samen met scholen, studenten, 
stagiairs, vrijwilligers en leerkrachten, 
kunnen we hier een 
succesproject van 
maken.”

Annelise Renquet, 
bestuurslid

“Sociale integratie is van groot belang 
voor kwetsbare gezinnen. Met de 
realisatie van een Uitpas bieden we 
mensen de kans om aan een goedko-
per tarief deel te nemen aan allerlei 
activiteiten in Beernem. Dat gebeurt 
in samenwerking met onze jeugd-, 
sport- en culturele 
verenigingen.”

 
Margot Deberdt, 
bestuurslid

“Ook mensen met dementie verdienen 
de nodige aandacht. We willen een 
gelijkaardig project zoals in Oostende 
organiseren. In ‘het vergeten orkest’ 
luisteren personen met dementie, hun 
mantelzorgers en bibmedewerkers 
samen naar vinylplaten.”

 
 
Lien De  
Wispelaere,  
gemeenteraadslid

“De bibliotheek is een plaats om 
kennis op te doen, dingen te beleven 
en andere mensen te ontmoeten. We 
willen de speel-o-theek opnemen in 
het aanbod van de bib en openstellen 
voor iedereen. Kwetsbare gezinnen 
kunnen zo gratis speelgoed ontlenen.”

 
 
Annemie  
Dewispelaere,  
lid BCSD*

“Veel ouderen blijven geïnteresseerd 
in cultuur, ook als ze in een woon-
zorgcentrum wonen. Het is voor  
hen echter niet evident om zich te 
verplaatsen. Daarom willen we  
verschillende voorstellingen live  
streamen in onze woonzorgcentra.”

 
 
Christine 
Stroobandt,  
gemeenteraadslid

Een Uitpas voor  
kwetsbare gezinnen

Aandacht voor  
dementie

Integreer de speel- 
o-theek in de bibliotheek

Cultuur in  
woonzorgcentra

pasUIT

* BCSD = Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
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Tweede pijler: Economie

Strategisch Commercieel 
Plan 2.0

Signalisatie voor  
winkels

“In de vorige legislatuur pakte onze ge-
wezen schepen Barbara Vandenbrande 
voor het eerst uit met een strategisch 
commercieel plan voor Beernem. Dat 
actieplan omvatte een reeks nieuwe 
acties en maatregelen. Dat plan willen 
we nu verder uitbouwen.”

 
 
 
Arthur Coucke,  
gemeenteraadslid

“Klanten moeten de opgelegde social 
distancing-maatregelen zoveel mogelijk 
respecteren. Om dat te vergemakke-
lijken, moeten winkels gebruik kunnen 
maken van vloerstickers, afbakenings-
linten, paaltjes en andere signalisatie. 
Zo kan er op elk moment de nodige  
afstand gehouden worden. Zowel  
digitale sjablonen als gedrukte stickers 
zijn hier een optie.”

 
 
Robbe Staes,  
bestuurslid

Op de gemeenteraad van 20 maart 
stelden we voor om iedere inwoner een 
horecabon van vijf euro te schenken. 
Die bon kan gebruikt worden bij een 
Beernemse horecazaak naar keuze van 
zodra de crisis voorbij is. Zo investeren 
we meer dan 15.000 keer 5 euro in 
onze horeca.”

 
 
Bruno Dursin,  
bestuurslid

“Met een fiets- en wandeltocht langs 
onze logiesuitbaters en horeca zetten we 
het toerisme in Beernem in de kijker.  
Er kan een promofilmpje gemaakt worden 
door een van de Beernemse marketings-
bureaus. Onze fiets- en wandelroutes in 
een groene omgeving, ons erfgoed, onze 
ligging op een steenworp van Brugge en 
Gent, onze jachthaven. We hebben zoveel 
unieke troeven.”

 
 
Bieke Temmerman, 
bestuurslid

“Ook de social distancing-regels hebben 
hun impact op de horeca. Het spreekt 
voor zich dat horecazaken grotere ter-
rassen mogen gebruiken zodat mensen 
op een veilige manier een terrasje kun-
nen doen. De gemeente moet ook grote 
parasols ter beschikking stellen.”

 
 
 
Arthur Mortier, 
gemeenteraadslid

“We stoppen de bestaande Beernembon 
in een nieuw jasje. Wie een bon koopt, 
krijgt een duwtje in de rug van het  
gemeentebestuur. Wie bijvoorbeeld  
100 euro investeert, kan 120 euro  
spenderen bij de Beernemse handels-
zaken die verplicht moesten sluiten. 
Zo vergroten we op korte termijn de 
inkomsten van onze handelaars en geven 
we de consument 
een extra reden om 
lokaal te kopen.”

Lode Vanneste, 
gemeenteraadslid

Horecabon voor iedere 
inwoner

Promofilmpje dag- en  
weekendtoerisme

Grotere terrassen en  
gemeentelijke parasols 

Cadeaubon  
+ 20%

Commercieel

plan 2.0 Beernem
HORECABON

Beernem
BON +20%
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Derde pijler: Gemeenschap

Scheld huur- en energie-
kosten kwijt 

Helft meer subsidies  
voor verenigingen

“Heel wat culturele, sport- en jeugd- 
verenigingen huren een gebouw of 
lokaal van de gemeente. Huur- en 
energiekosten worden voor de  
volledige duur van de coronacrisis 
kwijtgescholden. Ook concessieover-
eenkomsten met sportclubs worden 
opgeschort.”

 
 
Rein Ringoot, 
bestuurslid

“Onze verenigingen en organisaties 
komen zelden in aanmerking voor 
subsidies. De N-VA stelde voor om de 
subsidies en toelages voor Beernemse 
verenigingen dit jaar met 50 procent 
te verhogen. In totaal zou zo 34.000 
euro verdeeld kunnen worden over alle 
culturele, sport- en 
jeugdverenigingen.”

Lode Vanneste, 
gemeenteraadslid

“Het voorbije jaar werd het cultureel 
zomerprogramma volledig afgevoerd. 
Het ziet ernaar uit dat veel mensen hun 
vakantie noodgedwongen in eigen streek 
zullen doorbrengen. Daarom willen we 
dat er in Beernem opnieuw een  
zomerprogramma wordt samengesteld 
met openluchtfilms en 
concerten van lokale 
artiesten en bands.”

Lien De Wispelaere, 
gemeenteraadslid

“Met een coronafonds van 10.000 euro 
ondersteunen we alle nieuwe initiatieven 
op vlak van vrije tijd of wijkwerking.  
Net zoals bij andere projectsubsidies  
werken we daarvoor een bijzonder  
reglement uit.”

 
 
Brecht  
Vandermoere, 
lid BCSD*

“In de zomermaanden kan de buiten-
speeldag, die werd afgelast omwille van 
het coronavirus, alsnog doorgaan. Er 
moeten ook extra speelstraten komen 
voor onze jeugd. Voor de Grabbelpas is 
er dan weer een aangepaste werking 
met extra activiteiten mogelijk.”

 
 
 
Branco Francois, 
gemeenteraadslid

“De zomerkampen van jeugdorganisaties 
kunnen doorgaan. Momenteel is het  
echter nog niet duidelijk of iedere 
vereniging ook effectief op kamp gaat. 
Voor verenigingen die niet op kamp 
trekken, kan het gemeentebestuur de 
annuleringskosten 
opvangen.”

 
Linde Ringoot, 
bestuurslid

Aangepast cultureel  
zomerprogramma

Coronafonds

Buitenspeeldag en extra 
speelstraten 

Compensatie annulering 
zomerkampen 

€
€

€

* BCSD = Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
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BEERNEM

Vierde pijler: Financiën

Vijfde pijler: Radicaal Digitaal

Schaf de geplande 
belastingverhoging 
voor 2020 af

Verlaag opcentiemen 
voor bedrijven  
die hard getroffen zijn

“De N-VA is absoluut geen voorstander van de geplande  
belastingverhoging die het gemeentebestuur begin dit jaar 
heeft doorgevoerd. Slechts vijf Vlaamse gemeenten  
verhoogden dit jaar zowel de aanvullende 
personenbelasting als de zogeheten grond-
belasting. Onze gemeente is daar jammer 
genoeg een van.”

Jef Vansteenhuyse, gemeenteraadslid

“Een pak ondernemers hebben het momenteel bijzonder 
moeilijk. Indien zij de boeken neerleggen, verliezen we  
allemaal. We moeten ervoor zorgen dat ze niet crashen door 
een gebrek aan liquide middelen. De N-VA wil 
Beernemse ondernemingen die het hardst 
getroffen zijn een tweede financiële impuls 
geven.”

Barbara Vandenbrande, gemeenteraadslid

Uitbouw digitaal loket 

‘Maakmijnstraat’

Digitale elektronische 
informatieborden

Doorlichting gemeentelijk 
apparaat

Update van gemeentelijke 
website

“Het digitaal loket moet verder uitge-
werkt worden tot een unieke plaats waar 
burgers, verenigingen en ondernemers 
snel aanvragen kunnen indienen. Nadien 
moeten ze ook eenvoudig de status van 
hun aanvraag digitaal 
kunnen opvolgen.”

Evelien Tant,  
bestuurslid

“Via dit nieuwe concept kunnen burgers problemen op het 
openbaar domein melden aan de gemeente. Anderen  
kunnen nakijken of het probleem eventueel 
al gemeld is. De persoon zelf wordt op de 
hoogte gehouden van de opvolging van 
het probleem.”

Nicole Van Ryckeghem, bestuurslid

“Digitale elektronische borden promoten 
gemeentelijke initiatieven en maken het 
lokaal handelsaanbod beter bekend bij 
de burger. Verenigingen, lokale hande-
laars en ondernemers kunnen er gratis 
gebruik van maken.”

Isabelle  
Vandenbrande,  
provincieraadslid

“De N-VA wil via een audit de werking van het gemeentelijk- 
apparaat onder de loep nemen. Zo kunnen we kijken welke  
beleids- en uitvoeringsprocessen beter  
en sneller kunnen. Een efficiënte werking 
levert zowel voor de gemeentelijke ambte-
naren als voor de inwoners voordelen op.”

Wouter Decorte, voorzitter

“Tegenwoordig kan je bijna alles op het 
internet terugvinden. We stellen daarom 
zoveel mogelijk informatie op een een 
toegankelijke wijze online ter beschik-
king. De website van de 
gemeente is dringend 
aan een update toe.”

Branco Francois, 
gemeenteraadslid

info
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


