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Gratis advies dankzij Tuinrangers

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Verschillende Vlaamse gemeenten stapten de voorbije maanden in het systeem van de zogeheten Tuinrangers.
Christine Stroobandt vroeg op de gemeenteraad van april 2021 om dit initiatief ook in Beernem te introduceren.
“Via dit project van de Vlaamse overheid komen vrijwilligers aan huis en geven ze gratis tuinadvies.”
Op die manier zorgen ze voor natuurvriendelijke en klimaatbestendige tuinen. Inverde,
het opleidingscentrum van Agentschap Natuur en Bos zorgt voor de opleiding, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers. De tuinvrijwilligers hebben ook aandacht
voor mensen die hun verharde voortuin willen omvormen. Een belangrijke uitdaging
als we denken aan de droogteperiodes van de voorbije zomers maar ook om wateroverlast te vermijden.

Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Christine Stroobrandt

€

€

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

€

Op de gemeenteraad van juni 2021 stelde Lode Vannestede
voor om een evenementencheque van 500 euro in te voeren.
“Zo geven we verenigingen of organisatoren die op het grondgebied van Beernem een evenement organiseren, een financieel duwtje in de rug. Bovendien is dit een extra stimulans om
in juli en augustus activiteiten te organiseren in Beernem en
brengen we zo leven in onze gemeente”.

Al 93
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

De meerderheid stemde het voorstel van Lode weg … om dan
amper een week later een coronatoelage van 500 euro aan te
kondigen in de krant. De toelage komt er voor horecazaken
die deze zomer sportwedstrijden tonen op een groot scherm.
“Uiteraard zullen wij dit initiatief goedkeuren in de gemeenteraad van juli. Zo wordt onze evenementencheque toch voor
een stukje realiteit. Bovendien vragen wij om deze coronatoelage uit te breiden naar verenigingen en organisatiecomités
die ook sportwedstrijden projecteren ”, besluit Lode.

Ons voorstel voor een evenementencheque wordt voor een stukje
realiteit. Daar heffen we graag het glas op.

Welke toekomst zie jij voor
onze parochiekerken?
Heb jij ideeën over een nieuwe bestemming voor een van deze
kerkgebouwen? Of heb jij andere bezorgdheden die je graag
kwijt wil? N-VA Beernem wil samen met jou onderzoeken welke nevenbestemmingen er mogelijk zijn in de vijf kerken.
En dat doen we via een korte enquête. Die kun je invullen
via bit.ly/enquetekerken. Bedankt alvast voor jouw input!

www.n-va.be/beernem
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
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Beste inwoner van Beernem,

Groen-schepen Vanassche beklemtoonde de meerwaarde van dit project en stemde
vervolgens het voorstel van Christine weg. Geen daad bij het woord dus, of zien we ook
dit voorstel straks onder een andere naam terug?

Meerderheid volgt alsnog N-VA en kondigt
coronatoelage van 500 euro aan
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Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

De coronasituatie begint er steeds
beter uit te zien: de vaccinatiecampagne loopt vlot, de horeca is
opnieuw open en we kunnen elkaar
steeds meer ontmoeten. Nog even
volhouden en we kunnen weldra
ons normale leven hernemen. Met
de bestuurlijke situatie in Beernem
gaat het daarentegen van kwaad
naar erger: meer belastingen, meer
schulden, meer gemiste kansen,
minder transparantie, minder ondersteuning. De tegenstelling kan niet
groter zijn.
N-VA Beernem blijft op elke gemeenteraad constructieve oppositie
voeren, formuleert verschillende
voorstellen en blijft de vinger op
de wonde leggen. De meerderheid
reageert gepikeerd, tracht ons belachelijk te maken, weigert pertinent
onze voorstellen goed te keuren of
antwoordt zelfs niet op onze tussenkomsten.
In dit huis-aan-huisblad lees je
meer over onze standpunten bij de
belangrijke dossiers, onze voorstellen en onze enquêtes. Wij werken
verder, in het belang van iedere
Beernemnaar.
Wouter De Corte
Voorzitter N-VA Beernem

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 juni.

www.n-va.be/beernem

N-VA Beernem

Bouw zwembad wordt financiële
molensteen
N-VA Beernem pleit tevergeefs voor samenwerking met andere partners voor de
bouw en het beheer van het nieuwe zwembad.
met de recyclageparken gaan samenwerken. Maar voor sportinfrastructuur met
bovenlokale dimensie, met bovendien een
kostenplaatje dat jaren op de gemeentebegroting zal wegen, is dat blijkbaar niet
mogelijk. Begrijpe wie kan. De gemeente
Beernem beschikt trouwens over
geen enkele financiële reserve”.

De N-VA is altijd al vragende partij
geweest om partners te zoeken voor
de realisatie van een nieuw zwembad.
“Dat is tegenwoordig zelfs de gangbare
praktijk. De voorbije tien jaar realiseerde
er in Vlaanderen geen enkele soortgelijke gemeente op eigen houtje dergelijk
project. Dat bleek uit een uitgebreide
analyse van N-VA-gemeenteraadslid Lode
Vanneste tijdens de gemeenteraad. Zo’n
samenwerking is nochtans gewoon goed
budgettair beleid,” stelt fractievoorzitter
Gijs Degrande.
Geen transparantie
Intussen is de legislatuur al meer dan
twee jaar ver. Maar pas op 25 maart 2021
werd het zwembaddossier voor de eerste
keer effectief besproken op de gemeenteraad. En dat in een kant-en-klare versie,
te nemen of te laten. Degrande: “Vandaag
werken gemeenten op tal van domeinen
samen. Denken we aan wonen, afval,
energie, het vaccinatiecentrum enzovoort.
Dit bestuur heeft de openbare verlichting
uit handen gegeven en straks wil men ook

Gemiste kans
De N-VA stelde daarom voor om bij het
concrete agendapunt twee amendementen
toe te voegen:
1. Ga op zoek naar externe partners voor
dit project.
2. Laat op zijn minst de mogelijkheid aan
potentiële partners om in de toekomst
in te stappen in dit verhaal.
Onze twee toevoegingen werden categoriek weggestemd. “CD&V, Groen en
Vooruit doen daarmee definitief de deur
dicht voor eventuele partners – ook in
de toekomst- die een deel van de financiering op zich kunnen nemen en zo de
kostprijs van de bouw en het beheer naar
beneden kunnen halen. Dat is onbegrijpelijk. Daarom stemden wij ook tegen het
dossier dat op de gemeenteraad op tafel
lag. Dit is geen stem tegen het zwembad
of het ontwerp,
wel een vraag naar
verantwoordelijkheid op vlak van
bestuur en financieel beleid”, besluit
Gijs Degrande.
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N-VA wil minimumboete voor sluikstorten
verhogen tot 250 euro
De gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem werken momenteel aan een herziening van het huidige GAS-reglement.
Op donderdag 10 juni was er een eerste infovergadering voor
de gemeenteraadsleden van de drie gemeenten. Wie nu sluikstort of afval achterlaat op het openbaar domein krijgt een
GAS-boete van 70 euro bij een eerste overtreding, 175 euro bij
een tweede en 350 euro vanaf een derde overtreding . Voor de
N-VA zijn deze minimumbedragen véél te laag.

tweede of een nieuwe camera met oog op meer handhaving
en controle. “Al die voorstellen werden één voor één weggestemd door CD&V, Groen en Vooruit. We geven echter niet
op. Sluikstorten en zwerfvuil getuigen van asociaal gedrag.
N-VA Beernem blijft dit thema op de politieke agenda zetten”,
besluit Gijs Degrande.

Ruim 297 000 euro voor Digisprong
in Beernemse scholen
De scholen in Vlaanderen hebben een achterstand op het gebied van
digitaal onderwijs. Dat werd sinds de uitbraak van de coronacrisis
meer dan ooit duidelijk. Vlaanderen grijpt de crisis nu aan om de
achterstand om te buigen in een voorsprong. Minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet daarom in een eerste schijf van 230 miljoen
euro extra middelen aan scholen. Met die centen kunnen scholen
investeren in meer digitale infrastructuur en ICT-toestellen voor
alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. De scholen in onze gemeente
krijgen zo in totaal 297.960
euro “Dat is een ongeziene
operatie en een enorme stimulans voor meer onderwijskwaliteit in Beernem. Digitaal
onderwijs kan een geweldige
aanvulling zijn op het klassieke onderwijs. Zo kan je via
digitale weg sterke leerlingen
meer uitdaging aanbieden en
kwetsbare leerlingen beter
ondersteunen”, aldus gemeenteraadslid en gewezen schepen
van Onderwijs Jef Vansteenhuyse van N-VA Beernem.
Jef Vansteenhuyse,
N-VA-gemeenteraadslid
www.n-va.be/beernem
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Geen sportkompas in Beernem
Op de gemeenteraad van 22 april stelde Lode Vanneste (N-VA) voor om volgend schooljaar Sportkompas te organiseren in alle
basisscholen in Beernem. “Dat initiatief van Sport Vlaanderen helpt kinderen van 8 tot 10 jaar bij het kiezen van de
juiste sport. Testteams komen op een vastgelegde dag verschillende testen afnemen bij alle leerlingen van het 3de
en 4de leerjaar. Aan de hand van beweegoefeningen, leert een kind wat het graag doet en waarin hij of zij goed is.
Dankzij de financiële ondersteuning van minister van Sport Ben Weyts bedraagt de kostprijs per kind volgend
jaar slechts 8 euro”, aldus raadslid Vanneste.
Jammer genoeg deponeerde schepen van Sport Waerniers ook dit voorstel in de prullenbak. Nochtans past
het initiatief perfect binnen het meerjarenplan van de meerderheidspartijen. Een van de doelstellingen
in dat plan is meer Beernemnaars aan zetten tot sporten. “Kent schepen van Sport Waerniers haar eigen
beleidsplan niet of stemt ze gewoon ieder N-VA-voorstel mordicus weg”? vraagt Lode zich af.
Lode Vanneste

“Afval achterlaten in onze gemeente blijft een hardnekkig probleem. Naast het vergroten van de pakkans, moeten
hogere boetes zorgen voor meer afschrikking”, aldus Gijs
Degrande. Hij stelde daarom voor om in het nieuwe GASreglement de boete bij de eerste overtreding meteen vast te
leggen op 250 euro. In het najaar komt het nieuwe, definitieve
reglement ter stemming op de gemeenteraad.
N-VA Beernem geeft niet op
De voorbije maanden deed N-VA Beernem al verschillende
voorstellen om de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil op te
voeren: deelname aan Mooimakers, meer gemeenschapsdienst voor vervuilers, opruimkosten doorrekenen, meer inzet van de anonieme camera, de mogelijke aankoop van een
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Ontdek geschiedenis van onze beken en waterlopen via
naambord met QR-code
De Poulagiebeek, de Lijsterbeek, de Moordenaarsbeek, de
Groenstraatbeek, de Zoetebeek, de Biezemoerbeek…. Beernem telt een pak mooie beken met prachtige en intrigerende
namen. Op de gemeenteraad van 22 april 2021 stelde Gijs Degrande daarom voor om de zichtbaarheid en bekendheid van
deze vele beken en waterlopen in Beernem te verhogen. “Dat
doen we door bij iedere beek een naambord met een QR-code
te plaatsen op een toegankelijke plaats. Zo krijgen wandelaars
op een eenvoudige manier alle info rond de geschiedenis,
geografie, naam, milieu en landschappelijke betekenis”.
Het voorstel werd positief onthaald door schepen van Erfgoed Waerniers. Ze plaatste er zelfs een bericht over op haar
Facebookaccount… om dan op de gemeenteraad het voorstel
weg te stemmen. Te arbeidsintensief, volgens de schepen.
Bovendien zou het een wildgroei aan borden veroorzaken.
Een bijzonder flauwe argumentatie. Onze fractieleider Gijs
Degrande stelde dan maar voor om zelf alle voorbereidingen
te doen maar zelfs dat bracht geen soelaas.

13 concrete voorstellen voor de
ondersteuning van onze ondernemers
Ondanks de moeilijke situatie na ruim een jaar COVID-19 voelen de Beernemse ondernemers zich allesbehalve gesteund door hun gemeentebestuur. Dat bleek duidelijk
uit de digitale bevraging van N-VA Beernem die liep van 6 maart tot 7 april 2021. De
resultaten schetsen een ontluisterend beeld voor meerderheidspartijen CD&V, Groen en
Vooruit. Niet alleen zijn de coronamaatregelen op vlak van lokale economie te weinig
bekend bij ondernemers, ze blijken niet effectief of zelfs irrelevant. Ook het coronafonds
dat vorig jaar werd opgericht, schoot zijn doel volledig voorbij.

Uniek huwen in open lucht?
Trouwen gebeurt in Beernem steevast in de neogotische zaal in
het gemeentehuis. Maar een gemeenteraad kan ook andere plaatsen aanwijzen waar koppels kunnen huwen. Daarbij moet het
gaan om een openbare plaats met een neutraal karakter. Lode
Vanneste stelde op de gemeenteraad van 25 maart 2021 voor om
in Beernem huwen in de buitenlucht mogelijk te maken tijdens
de zomermaanden. “Onze gemeente telt heel wat mooie plaatsen
zoals Bulskampveld, Patershof, de Kooldreef of de Govaertskapel. Huwen op een van die locaties is absoluut een meerwaarde”.

Van de 49 ondernemers die de enquête hebben ingevuld, was drie vierde vragende partij
voor extra steun, niet alleen financieel maar ook op vlak van bedrijfsvoering. Op de gemeenteraad van 3 juni riep N-VA-raadslid Barbara Vandenbrande het gemeentebestuur
op tot actie. Ze formuleerde daarbij 13 concrete en constructieve voorstellen. Burgemeester Sypré lachte de enquête van de N-VA weg. Hij vond de bevraging en de resultaten ontoereikend en wilde er geen enkele actie aan koppelen. Onze dertien voorstellen
lees je na op onze website www.n-va.be/beernem.

Zoals zo vaak stemden de gemeenteraadsleden van de meerderheid ook dit N-VA-voorstel weg.

Barbara Vandenbrande en Gijs Degrande

Buurgemeenten kiezen wel
voor de Gele Doos
In ons vorig huis-aan-huismagazine kon u al lezen hoe
Lien Dewispelaere in de gemeenteraad van februari
2021 voorstelde om een gele doos te voorzien voor alle
ouderen en hulpbehoevenden in Beernem. “Deze doos
bevat alle cruciale persoons- en medische gegevens
en kan in sommige gevallen levens redden. Bij een
onverwachte interventie kunnen diensten zoals de
brandweer, hulpverleners en politie sneller de nodige
informatie vinden over de persoon in nood”, stelde
raadslid Dewispelaere. Jammer genoeg bleek de investering van vijf euro per doos te hoog voor schepen van
Sociale Zaken Reynaert (Vooruit). Net als CD&V en
Groen stemde zij ons voorstel toen weg. Intussen gaan
onze buurgemeenten wel aan de slag met de gele doos.

Branco Francois stelt uitreiking van thesisprijs voor
Richt om de twee jaar een thesis- en onderzoeksprijs in voor studenten die
een thesis maken met Beernem als onderwerp. Dat was het voorstel van
onze youngster Branco Francois tijdens de gemeenteraad van 22 april 2021.
“Het eindwerk kan gaan over uiteenlopende domeinen: sociaal, economisch,
cultureel, architecturaal, milieukundig, politiek of historisch onderzoek. De
laureaat krijgt een geldprijs, publiceert een artikel in Open Blad en geeft een
lezing in de bib. Zo geven we meer zicht- en bekendheid aan het gevoerde
onderzoek. En stimuleren we studenten om een thesis over Beernem te
maken”. Ook dit voorstel van Branco werd door de 16 raadsleden van de
meerderheidspartijen weggestemd.

Branco Francois wil een Beernemse onderzoeksprijs voor studenten die een
thesis maken over Beernem.

Meerderheid weigert inrichting van zomerschool in
Beernem
De zomerscholen zijn een van de remedies om leerachterstand door corona bij kwetsbare leerlingen weg te werken. Dat blijkt uit een
studie van de Hogeschool Thomas More. Op de gemeenteraad van maart 2021 stelde Jef Vansteenhuyse voor om ook in Beernem
een zomerschool in te richten. “We willen wij verhinderen dat onze meest kwetsbare leerlingen in september terug met een nieuwe
achterstand starten”.
Volgens schepen van Onderwijs Strobbe (CD&V) is de inrichting van een zomerschool in Beernem niet wenselijk en niet haalbaar.
De volledige meerderheid stemde daarom tegen het voorstel. “Onbegrijpelijk, want elk onderzoek toont dat er heel wat leerachterstand is in Vlaanderen die nog jaren dreigt door te werken. Bovendien kost het de gemeente geen cent. Minister van Onderwijs Ben
Weyts voorziet namelijk in 10 miljoen euro subsidies voor gemeenten en scholen die een zomerschool inrichten”, aldus gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse (N-VA).

www.n-va.be/beernem

