
Impulsen voor detailhandel 
en horeca

Een commercieel strategisch plan moet het economische 
leven in Beernem extra zuurstof geven.In het plan wer-
ken we vijf  concrete acties uit. Het gemeentebestuur 
trekt maar liefst 256 000 euro uit om dit te realiseren. Ook 
Vlaanderen en Europa geloven in onze aanpak. Zo ken-
den het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling en 
minister Philippe Muyters via het Vlaams innovatiefonds 
Hermes samen een forse subsidie van 103 000 euro toe.

Het plan bestaat uit vijf pijlers:

Marketingsacties geven het Beernems 
handelsweefsel een nieuw gezicht en 
stimuleren winkelen in Beernem. Dat 
betekent onder meer een winkellogo, 
een nieuwsbrief en website, een ge-
meentelijke cadeaubon, een welkomst-
box voor nieuwe inwoners en een 
Beernems economisch magazine.
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 Het gemeentebestuur werft één perso-
neelslid aan dat drie dagen per week 
exclusief aan de uitvoering van dit plan 
werkt.
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We versterken de samenwerking tus-
sen horeca en toerisme. De Beernemse 
horeca, van het gezellige café tot het 
gastronomische restaurant, zetten we in 
als belangrijke troeven voor inwoners 
en toeristen. We ondersteunen de hore-
ca met de acties ‘Horeca in de kijker’ en 
‘De langste tafel’. Daarnaast voorzien 
we in samenwerking met Horeca Vlaan-
deren een specifi eke opleiding, begelei-
ding en prospectie naar starters én een 
goed afgewogen terrassenbeleid.

Ruimte om te ondernemen is belang-
rijk. In overleg met de ondernemers 
bepalen we de afbakening van de 
kernhandelsgebieden.

Nieuwe evenementen en acties als 
modeshows, braderieën en een 
award-uitreiking vergroten de 
zichtbaarheid van Beernem in andere 
gemeentes.
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N-VA Beernem 

heeft een              voor 

Beernemse      handelaars 

en ondernemers

Meer weten over hoe 
N-VA Beernem de lokale 
economie steunt?

 www.n-va.be/beernem

 N-VA-Beernem

 @N_VABeernem

 beernem@n-va.be

Schepen van Lokale Economie Barbara Vandenbrande vond steun bij de 
Vlaamse ministers voor het Beernems commercieel strategisch plan.
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Ruimte om te ondernemen
Met de uitbreiding van het nieuw Industriepark kreeg 
Beernem er 8 hectare industrieterrein bij. Er was 
slechts  één verkoopdag nodig om alle 26 percelen in 
te vullen. Daarbij gaven we voorrang aan onze lokale 
Beernemse ondernemers. De nood was duidelijk 
hoog en daarom zetten wij de zoektocht naar nieuwe 
bedrijfsgronden verder.

Aantrekkelijke 
streekproducten 
Regionale producten zijn authentiek, duurzaam en 
lokaal. Zij vormen een sterke brug tussen consumen-
ten en producenten. De Beernemse streekproducten 
kregen een tweede leven dankzij het vernieuwd regle-
ment en een sterke koppeling van horeca en toerisme. 
Met succes, want de vernieuwde aanpak – met de 
aantrekkelijke waaier  ‘Beernem, Mysterieus en 
verrassend lekker’ met een overzicht van alle streek-
producten – werd zelfs  internationaal geprezen door 
het magazine Flanders Today.  De tweede oproep is 
de deur uit.

Ondernemers samenbrengen
Onze BIZZ-avonden combineren een boeiende spreker 
met een aangename netwerkreceptie. Mensen bij elkaar 
brengen, is kansen creëren en elkaar vooruit helpen. Dit 
netwerkmoment stimuleert de verbondenheid tussen 
onze ondernemers. Ondertussen zijn deze avonden een 
vaste traditie. Tijdens de voorbije drie BIZZ-avonden 
stonden thema’s als creatief ondernemen, sociale media 
in het bedrijfsleven op het programma. 

Informeren op maat
De Economische Kaart is de directe lijn tussen gemeente-
bestuur en ondernemer. Hierdoor kunnen we rechtstreeks 
communiceren met de ondernemers. Via onze bedrijven-
databank houden we u op de hoogte van alle info die de 
ondernemer aanbelangt. Dit varieert van opleidingen rond 
e-commerce tot het communiceren van het laatste nieuws 
over openbare werken. Overheidsopdrachten of gemeente- 
lijke aankopen worden ook via de Economische Kaart 
toegewezen. Dus, vraag je logingegevens aan, geef duidelijke 
informatie over jouw bedrijf of zaak en mis niets van de 
gemeentelijke informatie !

Beste ondernemer,
Ook dit jaar houdt N-VA Beernem een Valentijnsactie. 
Daarmee willen we verschillende Beernemnaars een 
hart onder de riem steken. Dit jaar willen we jou van 
harte bedankt zeggen voor je dagdagelijkse inzet aan 
het economische weefsel van Beernem.

Wie een eigen zaak heeft of een onderneming leidt, 
steekt immers de nek uit en neemt verantwoordelijk-
heid. Ondernemen zorgt voor toegevoegde waarde 
en werkgelegenheid, versterkt onze  gemeenschap en 
schept zo welvaart én welzijn. 

Een ondernemingsvriendelijk beleid in Beernem is 
voor onze partij  een absolute prioriteit. Ondernemers 
en zelfstandigen ondersteunen, jongeren onderne-
mingszin bijbrengen en administratieve lasten beper-
ken is een opdracht waar wij dagelijks aan werken. In 
deze folder tonen wij hoe we dat doen.

Het bestuur van N-VA Beernem
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