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N-VA wil 5-trapsraket met herstelmaatregelen voor Beernem 

Nadat N-VA Beernem op 20 maart al 17 crisismaatregelen in de strijd tegen Corona voorstelde aan het 
gemeentebestuur, pleitte de partij midden april voor een vijftrapsraket met herstelmaatregelen voor 
Beernem. Zo stelt de N-VA voor om de geplande belastingverhoging dit jaar te schrappen. Daarnaast wil ze 
de oprichting van een economische taskforce, een herstelplan voor de Beernemse verenigingen en een 
actieplan ‘Radicaal Digitaal’. In Beernem zijn er een pak uitdagingen en verantwoordelijkheden.  We moeten 
nú maatregelen uitwerken zodat we klaar zijn als het normale leven begint te hervatten. Met de N-VA willen 
wij een robuuste 5-trapsraket die de Beernemse motor opnieuw op volle toeren moet laten draaien. Daarbij 
hebben we vijf concrete herstelmaatregelen voor ogen. 

1. Schrap de geplande belastingverhoging 

Zoals bekend is de N-VA absoluut geen voorstander van de geplande belastingverhoging. Deze belasting willen 
wij het liefst definitief maar zeker al voor dit jaar schrappen. Voor de N-VA is het alleszins ongepast om deze 
belastingverhoging in deze harde tijden te heffen.Deze schrapping zou ook een eerlijke en sociale maatregel 
zijn die niemand uitsluit. Zo besparen we een bedrag  van 550 000 EUR bij de Beernemse burgers. Met het 
schrappen van de onroerende voorheffing zouden onze ondernemers en landbouwers samen over 300 000 
EUR beschikken die zij in deze Coronatijd goed en beter kunnen gebruiken. Een bijsturing van het 
meerjarenplan voor de komende zes jaar zal trouwens absoluut noodzakelijk zijn. 

2. Een pakket economische herstelmaatregelen 

Een tweede maatregel is de oprichting van een ‘Postcorona-taskforce en pakket concrete maatregelen en 
strategieën om Beernem, Oedelem en Sint-Joris na de crisis economisch te doen heropleven.  In deze 
werkgroep verzamelen we ondernemers, handelaars, ondernemersorganisaties, experten en 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Samen denken we na over voorstellen voor na de crisis. We 
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moeten breed durven denken: van koopjesweekends tot structurele economische maatregelen. Dat moet 
resulteren in een ambitieus actieplan. 

3. Herstelplan voor onze verenigingen 

Naast de economie worden onze ook onze verschillende verenigingen geïnfecteerd door het Coronavirus. 
Volgens N-VA is er een stevige impuls nodig voor alle culturele, sport- en jeugdverenigingen. Belangrijk is dat 
we in kaart brengen welke kosten onze verenigingen hebben door de crisis en welke inkomsten ze hebben 
mislopen. Op basis daarvan moeten we specifieke steunmaatregelen uitwerken. Ook nieuwe initiatieven om 
buurt- en wijkcomités te ondersteunen, zijn noodzakelijk.  Als de federale richtlijnen het toelaten, moet ook het 
afgeschafte culturele zomerprogramma opnieuw opgestart te worden. De huidige meerderheid schrapte de 
voorbije twee jaar al alle zomerinitiatieven die onder de impuls van N-VA werden opgestart. Veel mensen gaan 
deze zomer niet op vakantie en dus moeten we die sterke concepten als de zomerfilms, zomerexpo’s en 
Vlaanderen Feest opnieuw invoeren. Zo bieden we een alternatief voor wie toerist wordt in eigen streek en 
eigen gemeente. 

4. Radicaal Digitaal 

De Coronacrisis toont heel goed aan dat digitalisering de toekomst is.  Volgens N-VA zijn telewerk en  digitale 
communicatie in de gemeentelijke dienstverlening en het onderwijs de toekomst. In het verkiezingsprogramma 
van de N-VA stond een uitgebreid en omvattend pakket van digitale maatregelen. In het meerjarenplan van 
CD&V, Groen en S.PA is er jammer genoeg amper aandacht voor digitalisering.  Het is duidelijk dat het 
gemeentebestuur niet één maar twee versnellingen hoger moet schakelen. Daarom roepen we nogmaals op 
om hier alsnog een visie uit te bouwen. We zitten op een scharniermoment en mogen de digitale trein niet 
missen. Zowel de interne werking als de dienstverlening naar de burger moeten radicaal digitaal. 

5. Werk gemeentelijk zorgpakket uit 

Voor veel ouderen is het gedwongen isolement een heel zware periode. Helaas was eenzaamheid voor veel 
mensen al voor de crisis een probleem en dat zal na de crisis jammer genoeg niet anders zijn. Volgens N-VA is 
het een noodzaak dat Beernem een gemeentelijk zorgpakket uitwerkt. “Ideeën als telefooncirkels waarbij 
mensen elkaar geregeld opbellen, stevige promotie van de mindermobiele centrale, een mobiel zorgcentrum 
maar ook het brengen van cultuur in woonzorgcentra zijn goede remedies. Ook mensen met dementie 
verdienen de nodige aandacht, net als mantelzorgers die we moeten ondersteunen. Heel wat van deze ideeën 
nam N-VA al op in haar programma. De Corona-crisis dwingt ons ertoe om deze opnieuw op tafel te leggen. 

Heel wat voorstellen op digitale gemeenteraad van 23 april 2020 

N-VA Beernem zat sinds het uitbreken van de coronacrisis niet stil en stelde op 20 maart al een pakket van 17 
crisismaatregelen voor. Verschillende voorstellen zijn ondertussen uitgevoerd. En dat is uiteraard een goede 
zaak. Zo zijn onze voorstellen voor een afhaalbib, het opbellen van de tachtigplussers en de realisatie van een 
babbellijn gebeurd.  Daarnaast werd er  online een lijst opgesteld met alle horecazaken die een afhaalservice 
aanbieden. Ook de campagne #beernemhelpt is uitgerold waarbij vrijwilligers zich kandidaat kunnen stellen om 
mensen in nood te helpen. Heel wat andere voorstellen zijn nog niet gerealiseerd maar die brachten we op de 
digitale gemeenteraad van 23 april 2020.  Zo vroegen we een aanvullende hinderpremie van 500 euro voor 
iedere ondernemer of handelaar die recht heeft op de Vlaamse hinder- of compensatiepremie. We vroegen de 
gemeente laptops in te zamelen voor gezinnen met lagere schoolkinderen. Verder pleitte de N-VA voor een 
horecabon van vijf euro voor iedere inwoner die dan na de crisis kan besteed worden. Deze voorstellen blijven 
relevant.  
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PIJLER 1: FINANCIËLE 
HERSTELMAATREGELEN VOOR BEERNEM  
N-VA wil de geplande belastingverhoging  in Beernem dit jaar schrappen. Volgens N-VA is de schrapping van 
de belastingverhoging een eerlijke en sociale maatregel die niemand uitsluit in deze uitzonderlijke 
Coronacrisis.  Daarnaast willen we een extra tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing voor de 
Beernemse ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn. De N-VA stelde daarom voor om 
bij  hoogdringendheid de gemeenteraad samen te roepen op donderdag 14 mei 2020. 

Slechts vijf van de 300 Vlaamse gemeenten verhoogden dit jaar zowel de aanvullende personenbelasting als de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing. Beernem is één van die vijf gemeentes. Door deze 
belastingverhoging betalen onze inwoners dit jaar samen 550 000 EUR extra belastingen. De ondernemers en 
landbouwers dienen samen nog eens 300 000 EUR extra onroerende voorheffing op te hoesten. De N-VA 
stemde als enige partij tegen deze verhoging op de gemeenteraad van januari 2020. Tevergeefs. 

1. Schrap geplande belastingverhoging 

De N-VA vraagt omwille van de Coronacrisis deze verhoging  minstens in 2020 te schrappen.  Volgens N-VA is 
dit een eerlijke en sociale maatregel die niemand uitsluit. We vragen om deze verhoging zeker al voor dit jaar 
uit te stellen maar uiteraard mag dit ook definitief. Zowel onze burgers als onze bedrijven kunnen die 850 000 
EUR nu op een betere manier gebruiken. Een bijsturing van de meerjarenplanning en een herstelbegroting 
zullen trouwens noodzakelijk zijn. 
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Veel ondernemers hebben het  momenteel bijzonder moeilijk.  Als zij de boeken moeten sluiten, gaan jobs 
verloren, verzwakt ons economisch weefsel, wordt onze lokale gemeenschap geraakt en verliezen we allemaal. 
We moeten hen nu helpen en zorgen dat ze niet crashen door een gebrek aan liquide middelen. Met de N-VA 
willen we de Beernemse ondernemingen die het hardst getroffen zijn een tweede financiële impuls geven. 

2. Verlaag opcentiemen tijdelijk voor bedrijven die het hardst getroffen zijn 

Het Vlaams Parlement keurde recent een decreet goed dat gemeenten uitstel gaf tot 20 mei om hun 
opcentiemen vast te leggen. Zo konden ze zelf lokale steunmaatregelen uitwerken voor hun lokale economie. 
Dit kan op twee manieren. Ofwel verlaagt men de opcentiemen in het algemeen, ofwel laat men de 
gemeentelijke opcentiemen variëren volgens bepaalde criteria. Met de N-VA vroegen we om voor 
deze  tweede optie te kiezen en te onderzoeken welke bedrijven en handelaars het zwaarst getroffen zijn in 
onze gemeente en voor die ondernemingen de  opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen. 

De N-VA stelde daarom een extra gemeenteraad voor op donderdag 14 mei . We maken geen lichtzinnig 
gebruik van deze mogelijkheid maar deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke actie. De 
presentievergoeding voor de extra zitting willen we schenken aan een goed doel. Helaas werden de voorstellen 
afgekeurd.  
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PIJLER 2:  TWAALF ECONOMISCHE 
HERSTELMAATREGELEN VOOR BEERNEM  

Met een gevarieerd pakket van 12 acties wil de N-VA zowel Beernem, Oedelem als Sint-Joris opnieuw 
economisch doen heropleven na de coronacrisis. Naast het schrappen van de geplande belastingverhoging en 
een gedifferentieerde verlaging van de belasting op gebouwen voor de ondernemers en handelaars die het 
hardst getroffen zijn, werkte de partij nog 11 andere economische crisis- en relancemaatregelen uit.  Volgens 
onderzoek van de krant De Tijd raakt de Coronacrisis maar liefst 45% van onze ondernemingen ongemeen 
hard. Dat is bijna de helft van onze lokale economie. Bijna 12% van de Beernemse ondernemingen is in direct 
gevaar door de crisis en zowat 32% kan geen bijkomende tegenslag aan. Het is alle hens aan dek.  

Hoog tijd voor actie 

De voorstellen uit onze economische pijler vormen een stevig en realistisch actieplan met maatregelen voor 
onze ondernemingen, handels- en horecazaken. We moeten breed durven denken: van koopjesweekends tot 
uitgebreide, economische maatregelen. 

De 12 economische maatregelen van N-VA Beernem 

Uiteraard moeten deze acties altijd bekeken worden in het licht van de gezondheidsregels die op dat moment 
gelden: 

1. Strategisch Commercieel Plan 2.0 

Vorige legislatuur pakte gewezen schepen van Lokale Economie Barbara Vandenbrande voor het eerst uit met 
een commercieel strategisch plan voor Beernem. Dit actieplan omvatte een reeks aan nieuwe acties en 
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maatregelen zoals handel en wandel, de stickeractie over onze handelaars, Visit Beernem en Beernemse 
cadeaubon.  Dit plan willen we nu verder uitbouwen. Daarbij denken aan nieuwe acties zoals het promoten van 
onze B&B’s en logies via een fiets- of wandeltocht, een kroegentocht langs onze horecazaken en een Food 
Truck-festival met uitsluitend lokale ondernemers.  Ook de actie Handel & Wandel langs onze handelsacties 
moet opnieuw plaatsvinden. 

2. Horecabon voor iedere inwoner 

De horeca kraakt onder de coronamaatregelen en het einde is jammer nog niet in zicht. Daarom willen 
we  iedere Beernemnaar een horecabon van 5 EUR te schenken die gebruikt kan worden bij de Beernemse 
horecazaken van zodra de crisis voorbij is. Zo investeren we 15.842 keer 5 EURO in onze horeca en brengen 
we  de mensen opnieuw naar onze cafés, frituren, bistro's, restaurants... wanneer die opnieuw de deuren 
mogen openen. Met deze maatregel versterken we bovendien het sociale weefsel in onze gemeente. 

3. Groter terras en gemeentelijke parasols 

De regels inzake social distancing hebben ook hun impact voor de horeca. Horecazaken mogen grotere 
terrassen gebruiken en het openbaar domein innemen zodat meer mensen veilig van het terras kunnen 
genieten. De gemeente stelt grote parasols met het gemeentelijke logo ter beschikking. Deze kunnen later ook 
voor evenementen gebruikt worden. 

4. Signalisatie voor winkels 

We stellen vloerstickers en andere signalisatie zoals afbakeningslint of paaltjes ter beschikking van onze winkels 
zodat klanten de opgelegde maatregelen betreffende social distancing gemakkelijk kunnen respecteren en 
afstand bewaren. Dat kan via digitale sjablonen of een pakket – uiteraard lokaal gedrukte- stickers. 

5. Coaching voor ondernemers 

Nieuwe tijden, nieuwe regels, nieuwe uitdagingen. Voor alle ondernemers in de detailhandel en horeca en 
logiesuitbaters voorzien we de nodige coaching en vorming of komen we tussen in de kosten die ze hiervoor 
maken. Uiteraard is adequate informatie over regelgeving en goede praktijen een must. 

6. De markt herleeft 

De retributie op standplaatsen op de markt wordt voor dit jaar geschrapt. Eénmaal per maand nodigen we alle 
Beernemse handelszaken uit met een gratis plaatsje op een grote gemeentelijke markt. Mits de 
gezondheidsregels in acht worden gehouden. 

7. Snelle en correcte betaler 

De gemeente betaalt  haar opdrachtgevers binnen de 15 dagen na ontvangst factuur  en zet maximaal in op 
onmiddellijke betaling. 

8. Promotie dag- en weektoerisme in Beernem 

Met een fiets- en wandeltocht langs onze logiesuitbaters en onze horeca zetten we hen in de kijker. Dag- en 
weekendtoerisme in Beernem promoten we op sociale media in andere provincies met een promofilmpje (te 
maken via plaatselijke marketingsbureaus). Onze fiets- en wandelroutes in een groene omgeving, ons erfgoed, 
onze unieke ligging op een steenworp van Brugge en Gent, onze jachthaven, zijn daarbij unieke troeven. 

9. Extra Beernembon voor wie blijft overnachten 

Wie twee  overnachtingen boekt bij één van onze logies geven we een Beernembon van 30,00 EUR. Zo 
investeren we rechtstreeks in onze lokale ondernemers. 

10. Cadeaubon + 20% 
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We stoppen de bestaande Beernembon in een nieuw jasje. Wie een bon koopt, krijgt een duw van 20 % van 
het gemeentebestuur.  Wie bijvoorbeeld een bon van 100 euro koopt, kan 120 euro spenderen bij de 
Beernemse handels- en horecazaken die verplicht moesten sluiten.    De gemeente betaalt het totale bedrag 
rechtstreeks aan de handelszaak in kwestie. Zo vergroten we op korte termijn de inkomsten van de handelaars 
en geven we de consument een stevige duw in de rug om maximaal lokaal te kopen 

11. Flexibele openingsuren 

Indien de ondernemers dit vragen, laten we afwijkingen van sluitingsuren en openingsdagen toe, zodat winkels 
meer mensen op een veilige manier kunnen ontvangen. 

12. Geen belastingverhoging en verlaging OV voor ondernemers 

N-VA wil de geplande belastingverhoging  in Beernem dit jaar schrappen. Dit is een  schrapping van de 
belastingverhoging een eerlijke en sociale maatregel die niemand uitsluit in deze uitzonderlijke Coronacrisis. 
Daarnaast willen we een extra tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing voor de Beernemse 
ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn. 
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PIJLER 3: DERTIEN MAATREGELEN VOOR 
DE VERSTERKING EN BESCHERMING VAN 
ONZE GEMEENSCHAP 
Met een gevarieerd pakket maatregelen wil de N-VA een stevige boost geven aan het gemeenschapsleven in 
Beernem na de coronacrisis.  Zo wil de partij de gemeentelijke subsidies voor iedere vereniging dit jaar met 
50 % verhogen.  Ook de huur- en energiekosten van verenigingen wil de N-VA tijdelijk kwijtschelden. En 
omdat veel mensen de vakantie noodgedwongen zullen doorbrengen in de eigen gemeente stelt de  N-VA 
een aangepast cultureel zomerprogramma, extra speelstraten  en verschillende nieuwe initiatieven voor. 

De coronacrisis hakte de voorbije zes weken immers stevig in op het sociale weefsel in Beernem.  Vooral onze 
verenigingen en organisaties zijn zwaar geïnfecteerd door het vervelende virus. Wat de crisis nog eens duidelijk 
heeft gemaakt, is dat zij een zeer grote waarde hebben voor het sociale weefsel en het gemeenschapsleven. 
Daarnaast zullen veel Beernemnaars noodgedwongen de zomervakantie doorbrengen in eigen gemeente en 
eigen streek. 

Steun van Vlaanderen: 165.363 euro voor de verenigingen 

Vlaanderen steunt de verenigingen financieel. Voor de Beernemse verenigingen wordt in totaal een bedrag van 
165 365,33 euro voorzien. N-VA Beernem reageert uiteraard tevreden. Alles begint met onze lokale 
verenigingen. Zij zijn de motor van onze gemeenschap en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven corona 
mee vorm te geven. Veel lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat 
inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale wafelverkoop of een jaarlijks optreden geven hen in 
normale tijden de nodige zuurstof om hun vaste kosten en uitgaven  te kunnen bekostigen. Met deze impuls 
kunnen niet alle kosten gedekt worden maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de inzet van zovele 
Beernemnaars. 
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 Vlaanderen voorziet ruim 165  000 euro voor de sport- jeugd- en culturele verenigingen in Beernem. Deze 
extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het 
sociale weefsel in Beernem mee vorm te geven. We rekenen er op dat dit bedrag integraal en rechtstreeks aan 
onze verenigingen zelf wordt uitgekeerd. 

De N-VA werkte een pak acties uit voor de versterking van onze gemeenschap en sociaal weefsel: 

1. Subsidies + 50 % voor verenigingen 

Voor 2020 verhoogt de gemeente Beernem de subsidies en toelages voor Beernem met 50 procent.  In totaal 
wordt zo ruim 34 000 euro verdeeld over alle culturele, sport- en jeugdverenigingen.  Een stevige impuls is 
aangewezen voor de verenigingen die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavrius. 

2. Scheld huur- en energiekosten kwijt 

Heel wat culturele, sport- en jeugdverenigingen huren een gebouw of lokaal van de gemeente. Huur- en 
energiekosten worden voor de volledige duur van de coronacrisis kwijtgescholden. Ook concessie-
overeenkomsten met sportclubs worden opgeschort. 

3. Extra aandacht voor jeugdverenigingen 

De nood aan extra budget is hoog bij alle jeugdverenigingen. Zelfs als alle geplande events georganiseerd 
werden, komen ze te kort. Alle jeugdverenigingen kunnen een budgettering van extra coronakosten, verloren 
inkomsten, verloren waarborgen indienen. Op basis hiervan kan beslist worden welke financiële steun ze 
krijgen, eventueel gekoppeld aan financiële acties die ze zelf organiseren. 

4. Eén duidelijk aanspreekpunt voor verenigingen en buurtinitiatieven 

Heel wat verenigingen zitten met Coronavragen.  Beernem duidt één medewerker van de gemeente aan als 
aanspreekpunt voor verenigingen. 

5. Een lokale activiteitenkalender voor het najaar 

Heel wat activiteiten of geplande evenementen zijn de voorbije weken weggevallen. Ongetwijfeld zullen vele 
verenigingen in het najaar alsnog een activiteit  willen organiseren. We maken een activiteitenkalender op om 
geen dubbele boekingen te hebben en zo een flessenhals te vermijden op het einde van het jaar. 

6. Inwoners brengen trage wegen in kaart 

Tragen wegen zijn smalle paden tussen de velden en de woningen om zich te verplaatsen met de fiets of te 
voet.  Veel Beernemnaars hebben de voorbije weken gewandeld in de eigen omgeving. De gemeente vraagt 
aan hen wat de toestand van de wegen is en welke verbindingen er nog nuttig zijn. Zo maken we een plan 
‘trage wegen’ op en evolueren we Beernem naar een onthaaste gemeente. 

7. Een aangepast cultureel zomerprogramma voor Beernem 

Onze voormalige schepen van Cultuur werkte, tijdens de vorige legislatuur , een volledig cultureel 
zomerprogramma uit. Dat werd jammer genoeg,  door de huidige meerderheidspartijen, afgevoerd. Nu het er 
naar uit ziet dat iedereen zijn vakantie in eigen streek zal doorbrengen, voorziet Beernem opnieuw een 
zomerprogramma met openluchtfilms, gezellige concertjes met Beernemse artiesten en bands…. op 



 
10 

verschillende locaties. We voorzien in de zomer ook een avondmarkt in iedere deelgemeente  met onze lokale 
handelaars.  Uiteraard gebeurt alles met respect voor social distancing. 

8. Buitenspeeldag en extra speelstraten 

In de zomermaanden richten we alsnog de buitenspeeldag in die tijdens de coronacrisis werd afgelast.  Verder 
richten we extra speelstraten in in onze gemeente. Ook voor de Grabbelpas zien we een aangepaste werking 
met extra activiteiten op verschillende locaties in Beernem en indien mogelijk extra daguitstappen.  

9. Coronafonds voor nieuwe vrijetijds- of wijkactiviteiten 

Met een coronafonds van 10 000 euro ondersteunen we alle nieuwe initiatieven op vlak van vrije tijd of 
wijkwerking. Net zoals met andere projectsubsidies werken we hiervoor een bijzonder reglement uit. 

10. Compensatie annulering zomerkampen 

Voorlopig is het niet duidelijk of de zomerkampen van jeugdorganisaties kunnen doorgaan.  Indien de kampen 
niet doorgaan, vangt het gemeentebestuur de annuleringskosten op voor de Beernemse jeugdverenigingen.  

11. Zwemmen in het kanaal 

Het kanaal in Beernem is een unieke troef.  Gezien veel mensen de zomer in eigen gemeente zullen 
doorbrengen, voorzien we een tijdelijk ponton waardoor het kanaal dienst doet als een natuurlijk 
buitenzwembad.  Daarnaast voorzien we ook een aangepaste ruimte voor zonnekloppers. 

12. Kunstroute in Beernem 

Een tentoonstelling organiseren lukt al even niet meer. Toch is er een oplossing voor Beernemse kunstenaars. 
We organiseren een kunst- en wandelroute doorheen Beernem  waarbij kunstenaars hun werken 
tentoonstellen in hun voortuin of aan een ruit langs de straatkant. Zo komen Beernemse kunstenaars buiten en 
brengen we kunstwerken in het straatbeeld. 

13. Stel private bossen open 

Heel wat mensen zullen ook tijdens de zomer regelmatig wandelen doorheen onze landelijke en bosrijke 
gemeente. Heel wat bossen en wegen zijn echter privé-eigendom. Om de recreatiedruk te verlichten wil de N-
VA tijdens juli en augustus private bossen en privépaden opstellen voor wandelaars en voor jeugdverenigingen. 
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PIJLER 4: EEN GEMEENTELIJK 
ZORGPAKKET VOOR BEERNEM 
Met tien gerichte maatregelen werkte N-VA Beernem een gemeentelijk zorgpakket uit voor na de 
coronacrisis. De voorbije maanden werden  al enkele hartverwarmende projecten opgezet in Beernem.  Daar 
wil de partij op verder bouwen. Zo pleit de N-VA voor een gemeentelijke mantelzorgtoelage, de realisatie 
van een Beernemse Uitpas en een project huiswerkbegeleiding. Verder wil N-VA nog  meer inzetten op 
buurtambassadeurs en aandacht hebben voor mensen met dementie. 

Volgens N-VA wordt zorgen voor elkaar meer dan ooit belangrijk. Voor veel ouderen is het gedwongen 
isolement een heel zware periode. En dat zal ook na coronacrisis niet anders zijn. Het is dus een echte 
noodzaak dat Beernem een zorgpakket uitwerkt.  Heel wat ideeën namen we met N-VA al op in ons 
verkiezingsprogramma van 2018. De crisis dwingt ons er toe om deze opnieuw op tafel te leggen. Dit zijn de 
zestien zorgmaatregelen van N-VA Beernem: 

1. Mantelzorgtoelage 

De meeste zorgbehoevende personen willen graag zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven en 
geholpen worden. Daarom voorzien we een financiële tussenkomst voor de thuisverzorgers van 
zorgbehoevenden. Deze mantelzorgtoelage beschouwen we niet als financiële hulp, maar wel als blijk van 
waardering voor wat de mantelzorger allemaal. 

2. Een Uitpas voor kwetsbare gezinnen 
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Sociale integratie wordt nog belangrijker voor kwetsbare gezinnen. Met de realisatie van een Uitpas of 
kansenpas bieden we mensen de kans om aan een goedkoper tarief deel te nemen aan allerlei activiteiten in 
Beernem. Deze Uitpas werken we uit in samenwerking met onze jeugd-, sport- en culturele verenigingen. 

3. Een actuele vrijwilligerslijst. 

Heel wat Beernemnaars registreerden zich tijdens deze crisis als vrijwilliger. Deze lijst gebruiken we ook na 
corona. Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden bij het voorlezen in de Bib, bij de voedselbedeling, de Minder 
Mobielen Centrale of in de woonzorgcentra. We ondersteunen de bestaande vrijwilligersinitatieven en 
voorzien een online platform. Zo vinden we de juiste match tussen hulpvrager en vrijwiller. 

4. Toegankelijke communicatie en informatie 

Zowel online als via het Open Blad verzamelen we alle informatie over de verschillende sociale initiatieven in 
Beernem. Zo bezorgen we iedere inwoner de juiste info. Ook het nummer 171,  de hulplijn bij vragen over elke 
vorm van geweld of misbruik geven we een prominente plaats op de gemeentelijke website. 

5. Inzetten op buurtambassadeurs 

Buurtambassadeurs spelen een belangrijke rol in het detecteren van sociale isolatie of moeilijkheden in de 
buurt. Om de buurtambassadeur nog bekender te maken, stellen we een gemeentelijke folder samen waarbij 
iedere ambassadeur zich voorstelt. Zo hebben buurtbewoners meteen de juiste contactgegevens en weten ze 
wie hun contactpersoon is bij problemen. Daarnaast schakelen we buurtambassadeurs één keer per maand in 
bij het opbellen van onze senioren. 

6. Integreer de speel-o-theek in de bibliotheek 

Onder voormalig schepen van Cultuur Gijs Degrande werd de bib helemaal vernieuwd. Het is nu de plaats om 
kennis op te doen, dingen te beleven en andere mensen te ontmoeten. We integreren de speel-o-theek in het 
aanbod van de bib en stellen het open voor iedereen. Kwetsbare gezinnen kunnen gratis speelgoed ontlenen 
en maken ondertussen kennis met de bibliotheek.  

7. Online opleiding voor jong en oud 

In tijden van Corona zijn we nog meer aangewezen op het internet. In samenwerking met lokale verenigingen 
en initiatieven organiseren we online verschillende opleidingen voor zowel jong als oud. Dit gaat om veilig te 
leren surfen, werken met whatsapp, digitaal bellen… 

8. Huiswerkbegeleiding voor kansarme leerlingen 

Wat zal de impact zijn van de coronamaatregelen op kansarme leerlingen? Veel mensen uit de 
onderwijswereld vrezen terecht de leerachterstand die jongeren nu oplopen. We bieden daarom 
huiswerkbegeleiding en stellen hiervoor gemeentelijke infrastructuur ter beschikking. Samen met scholen, 
studenten, stagairs, vrijwilligers en leerkrachten maken we een succes van dit project. 

9. Aandacht voor dementie 

Ook mensen met dementie verdienen de nodige aandacht. We brengen hun noden en kaart en vertalen dit in 
doelstellingen en visie. We organiseren een gelijkaardig project zoals in Oostende.In ‘het vergeten orkest’ 
luisteren personen met dementie, hun mantelzorgers en bibmedewerkers samen naar vinylplaten. 
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10. Cultuur in woonzorgcentra 

Veel ouderen blijven geïnteresseerd in cultuur, ook als ze in een woonzorgcentrum wonen. Het is echter niet 
evident om zich te verplaatsen. We starten een project om cultuur bij de bewoners van onze woonzorgcentra 
te krijgen. We doen dit door voorstellingen live te streamen in onze WZC. 

11. Strategische stock van medisch beschermmateriaal 

De gemeente legt een strategisch voorraad aan met mondmaskers FFP2, chirurgische mondmaskers en 
medische handschoenen.  Deze mondmaskers kunnen we vervolgens ter beschikking stellen van de 
thuisdiensten van het OCMW, onze woongzorgcentra en alle zorgverstrekkers zoals huisartsen, kinesisten, 
tandarten, thuisverplegers… in Beernem.  

 

12. Extra gebouwen ter beschikking van scholen 
 
Een aantal leerjaren in verschillende scholen zijn opgesplitst. Voor kleinere scholen is dat echter niet 
vanzelfsprekend en daarom zijn zij op zoek naar extra ruimtes. De gemeente stelt daarom gemeentelijke 
gebouwen, kerken, het Schepenhuys of één van de sporthallen ter beschikking van de Beernemse scholen.  
 

13. Extra wasbakken voor Beernemse scholen 
 
Leerlingen moeten zich aan strenge hygiëne- en afstandsregels houden. Scholen moeten daardoor hun sanitair 
aanpassen. De technische dienst voorziet  extra wastafels en waterkraantjes voor elke school.  Indien nodig 
worden ook mobiele toiletten voorzien. Daarnaast zorgt de school voor voldoende ontsmettings- en handgel. 
De wasbakken en kraantjes kunnen in de zomermaanden op de verschillende speelpleinen van de Grabbelpas 
gebruikt worden. 
 

14. Ondersteuning voor opvang 
 
Scholen die klassen splitsen hebben vaak te weinig leerkrachten. Daarnaast worstelen scholen met 
opvangvoorzieningen. Ze verwachten veel kinderen in de opvang en weten niet altijd hoe dit gecombineerd 
moet worden met lesgeven. De gemeente biedt daarom ondersteuning tijdens de opvang en zet indien nodig 
gemeentepersoneel in. Ook jobstudenten, speelpleinanimatoren en stagairs kunnnen hiervoor ingeschakeld 
worden. 
 

15. Ondersteuning bij poetsen van schoolgebouwen 
 
Het is van het grootste belang om scholen grondig te poetsen en te desinfecteren.  We  voorzien daarom extra 
ondersteuning aan scholen voor het poetsen en het ontsmetten van de schoolgebouwen.  
 

16. Organisatie van zomerklassen 
 
De gemeente biedt aanvullende zomerklassen aan voor leerlingen in het basisonderwijs. De lessen zijn bedoeld 
voor leerlingen met een achterstand. Dit gebeurt in samenwerking met vrijwilligers, stagairs, jobstudenten en 
Beernemse logopedisten. 
 

17. Pretpakket voor  kwetsbare gezinnen 
 

De gemeente voorziet een bundel vol inspiratie voor leuke activiteiten tijdens de zomermaanden. Dit 
pakket is divers qua samenstelling en pedagogisch onderbouwd voor kinderen vanaf de 
kleuterperiode tot 12 jaar.   
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PIJLER 5: RADICAAL DIGITAAL  
Met zes gerichte maatregelen wil de N-VA dat Beernem na de coronacrisis radicaal inzet op digitalisering. 
COVID 19 toont aan dat digitalisering de toekomst is. Het gemeentebestuur moet niet één maar twee 
versnellingen hoger schakelen. Een duidelijke visie is nodig. Zowel de interne werking als de dienstverlening 
naar de burger moeten radicaal digitaal.  

De Coronacrisis toont heel goed aan dat digitalisering de toekomst is. Telewerk en  digitale communicatie in de 
gemeentelijke dienstverlening en het onderwijs zijn de toekomst. In het verkiezingsprogramma van de N-VA 
stond een uitgebreid en omvattend pakket van digitale maatregelen. Een digitale visie is nodig. Nu nog meer 
dan vroeger. We zitten op een scharniermoment en mogen de digitale trein niet missen. 

 Digitaal is het nieuwe normaal 

Technologie en digitalisering bieden de mogelijkheid om zaken efficiënter te behandelen, wat maakt dat er tijd 
en middelen vrijkomen die kunnen worden ingezet voor meer kwetsbare doelgroepen. Digitalisering en 
technologie staan ten dienste van de burger en de onderneming en zijn geen doel op zich. De N-VA gaat voor 
radicaal voor een doorgedreven digitalisering van de gemeentelijke diensten en doet dat op basis van vier 
principes. 

1. Digitaal eerst. Nieuwe processen vertrekken vanuit een digitale manier van denken. Radicale 
digitalisering en automatisering zijn de regel, niet de uitzondering. 

2. Vereenvoudigen. Processen worden eerst sterk vereenvoudigd of geschrapt. Enkel kern-processen 
blijven over en worden digitaal. 

3. Modulair. ICT wordt geïmplementeerd in gefaseerde, zo klein mogelijke deeloplossingen (modules). 
Risico’s worden beperkt door geen – of alleen geïsoleerde – maatwerkoplossingen te gebruiken. 

4. Eenmalige gegevensopvraging. Toepassingen gebruiken te allen tijde de beschikbare gegevens uit 
authentieke bronnen. We vragen onze burgers niet opnieuw om gegevens die de overheid al ter 
beschikking heeft. 
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1. ‘Maakmijnstraat’  

Via een vlot toegankelijke onlinetoepassing laten we burgers problemen in het openbaar domein melden aan 
de gemeente. Anderen kunnen nakijken of het probleem al gemeld is – wat hen mogelijks geruststelt; de 
melder zelf wordt verder op de hoogte gehouden van de opvolging van het probleem 

2. Update van de gemeentelijke website 

Burgers verwachten dat men heel wat informatie gewoon op het internet kan vinden. We stellen daarom 
zoveel mogelijk informatie op een geordende, eenvoudig toegankelijke en vlot doorzoekbare wijze op de 
webpagina ter beschikking. Waar nodig, gebeurt dat bovendien in een online in te vullen vorm. De website is 
aan een heuse update toe. 

3. Digitaal toegankelijk 

Hoewel de technologische evolutie niet stilstaat en de bevolking steeds vaker alles online regelt, heeft niet 
iedereen toegang tot de digitale wereld. We voorzien in bibliotheken en op andere nuttige openbare plaatsen 
computers met internettoegang, zodat burgers van de digitale overheidskanalen kunnen gebruikmaken. 

4. Audit van het gemeentelijk apparaat 

De N-VA wil via een audit de werking van het gemeentelijke apparaat onder de loep nemen, en kijken welke 
beleids- en uitvoeringsprocessen beter en sneller kunnen. Een efficiënte werking levert voordelen op voor 
zowel de gemeentelijke ambtenaren als de inwoners. 

5. Digitale informatieborden 

Digitale elektronische informatieborden, strategisch geplaatst in de woonkernen verspreiden boodschappen 
van algemeen nut, het mee promoten van gemeen-schapsversterkende initiatieven binnen de gemeente en het 
lokaal handelsaanbod beter bekend te maken bij de burger. Het gebruik ervan is voor de gemeente, voor de 
verenigingen en voor de lokale handelaars en ondernemers gratis. Uiteraard is een gebruiksreglement 
opgemaakt, in het bijzonder voor de commerciële boodschappen. 

6. Digitaal loket uitbouwen en éénmalige gegevensopvraging 

Beernem zet in op versnelde digitalisering van haar dienstverlening en administratieve vereenvoudiging. Het 
digitaal loket werken we verder uit tot een uniek loket waar burgers, verenigingen en ondernemers eenvoudig 
en snel aanvragen kunnen indienen en de status van hun aanvraag permanent digitaal opvolgen. 
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BIJLAGE 1: 17 CRISISVOORSTELLEN 
 

 
17 voorstellen om de Beernemnaar zo goed mogelijk door de Corona-crisis te loodsen 

Op zondag 15 maart 2020 lanceerde N-VA Beernem tien concrete voorstellen om de Beernemnaars zo goed 
mogelijk door de Coronoa-crisis te helpen. De voorbije dagen veranderde de situatie snel en werden 
de  maatregelen om het CORONA-virus aan te pakken een pak strenger. Enkel supermarkten, 
voedingswinkels, apotheken en krantenwinkels zijn nog open.  Inwoners geraken bovendien steeds meer 
geïsoleerd van hun omgeving.  N-VA Beernem verfijnde en breidde de tien originele voorstellen uit tot een 
pakket van 17 maatregelen. 

“Vorig weekend werkten we met N-VA Beernem tien concrete maatregelen uit om Beernemnaars te 
ondersteunen die getroffen zijn door Covid-19.  Onze voorstellen gaven we door aan meerderheidspartijen 
CD&V, Groen en Sp.a. We hopen dat zij hier snel werk van maken,” aldus fractieleider Gijs Degrande.  

  

Strengere maatregelen 

“Afgelopen woensdag zijn de federale en Vlaamse maatregelen om het virus aan te pakken een stuk verstrengd. 
Daarom hebben we onze tien originele voorstellen verder uitgewerkt en verfijnd,” aldus Degrande. “Bovendien 
werkten we een zeven nieuwe ideeën uit. We pleiten er voor om iedere zaak die gedwongen moet sluiten, een 
gemeentelijke hinderpremie te geven van 1000 euro. De gemeentelijke cadeaubon willen we omvormen tot een 
zogeheten Beernembon. Met die bon kun je nu al producten of diensten kopen bij je favoriete handelaar die je 
dan na de crisis kan gebruiken.  Mensen die geen boeken meer hebben, kunnen online een pakket bestellen bij 
de bibliotheek.  Tevens pleiten we voor een campagne #beernemhelpt.  Mensen die hulp nodig hebben, krijgen 
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zo een vrijwilliger toegewezen. Tenslotte krijgt zorgpersoneel een attest waarmee ze voorrang krijgen in de 
supermarkt.” 

  

17 voorstellen 

“We sturen onze herwerkte en nieuwe voorstellen opnieuw naar de meerderheidspartijen in Beernem. Hopelijk 
werken ze onze voorstellen zo veel mogelijk uit en pakken we samen het Corona-virus aan,” besluit Gijs 
Degrande. 

 Dit zijn de zeventien voorstellen van N-VA Beernem: 

1. De N-VA wil een aanvullende gemeentelijk premie op de Vlaamse hinder- en compensatiepremie.  
2. Iedere Beernemnaar krijgt van de gemeente  een horecabon van 5 euro die kan gebruikt worden bij 

Beernemse horecazaken van zodra de crisis voorbij is. 
3. De bestaande Beernemse cadeaubon passen we tijdelijk aan en vormen we om tot een 

Beernembon.  Met de Beernembon koop je nu al producten of diensten bij je lokale handelaar voor na 
de crisis. 

4. In onze woonzorgcentra wordt een ‘babbelbox’ voorzien  zodat bewoners via skype contact kunnen 
hebben met hun familie. Er wordt technische ondersteuning voorzien in de vorm van extra computers, 
begeleiding en grote schermen. 

5. We installeren een babbellijn voor mensen die even een praatje willen slaan of nood hebben aan een 
gesprek in tijden van sociaal isolement en negatief nieuws. Gewoon even iemand horen. Een 
babbellijn is uitdrukkelijk geen infolijn maar een telefoonlijn bemand door vrijwilligers die een 
luisterend oor bieden. 

6. De gemeentelijke dienstverlening in Beernem is momenteel noodgedwongen tot een minimum 
beperkt.  Voor een aantal medewerkers komt hierdoor tijd en ruimte vrij. Deze medewerkers 
schakelen we in een belronde in. Zij bellen alle tachtigplussers in onze gemeente op. Hebben zij een 
hulp- of zorgvraag, dan wordt zo snel mogelijk gezorgd voor een oplossing. 

7. De bibliotheek zorgt voor voorleesmomenten via skype en sociale media. De focus gaat daarbij naar 
de allerkleinsten maar ook naar de oudere dorpsgenoten. 

8. Mensen die zonder boeken of dvd’s dreigen te vallen, kunnen via collect & go een pakketje boeken 
aanvragen aan de bib. Zij bekijken online de catalogus en geven dan de gewenste boeken door aan de 
bib.  De personeelsleden van de bibliotheek maken het pakketje klaar en leggen alles op een 
afgesproken tijdstip klaar aan de hoofdingang  van de bibliotheek. 

9. Verschillende horecazaken schakelen noodgedwongen over van klassieke bediening naar afhaal- en/of 
thuisbezorging. Op de website van de gemeente Beernem geven we een actueel overzicht van 
restaurants, snackbars en andere handelszaken die een alternatieve service aanbieden. Daarnaast 
voeren we promotie voor deze zaken via Visit Beernem. 

10. Ook alle niet-essentiële winkels zijn ondertussen gedwongen gesloten. Sommige winkels beschikken 
over een webshop. We zetten een lijst van die winkels op de gemeentelijke website en houden die 
continue up-to-date. 

11. De sportdienst zorgt in samenwerking met de fitnessclub en de verschillende sportverenigingen voor 
een online-pakket met sportlessen, workshops en gezondheidstips. 

12. De gemeente vangt  de annuleringskosten op voor jeugdverenigingen die een weekend of kamp 
hebben moeten afzeggen. 

13. Verenigingen die omwille van de coronacrisis een evenement hebben moeten annuleren in een van de 
Beernemse gemeenschapscentra krijgen kosteloos een nieuwe datum. 
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14. De gemeente start de campagne #beernemhelpt.  Via deze campagne kunnen mensen doorgeven dat 
ze op zoek zijn naar iemand die hen helpt. Wie mensen in nood wil helpen, kan zich kandidaat stellen 
als vrijwilliger.  Iedereen die hulp nodig heeft, krijgt zo een vrijwilliger toegewezen. 

15. Boodschappen doen of een kaartje of tekening sturen naar mensen die in afzondering zitten, zijn 
kleine maar belangrijke initiatieven die we heel hard aanmoedigen. 

16. We geven zorgpersoneel zoals huisartsen, (thuis)verplegers en zorgkundigen een attest waarmee ze 
in supermarkten voorrang krijgen. Zo houden ze hun boodschappentijd beperkt in tijden dat ze lange 
uren kloppen. 

17.  Een boodschappendienst zorgt dat de meest kwetsbaren niet naar de winkel of apotheek moeten. Zij 
kunnen op een centraal telefoonnummer terecht waar de hulpvragen worden verzameld. De 
boodschappendienst wordt bemand door vrijwilligers die zorgen voor de thuislevering van 
levensnoodzakelijke middelen. 
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