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BEERNEM

Schepen Gijs Degrande, Rein 
Ringoot en Els Vyncke willen 
dat Sinjo nog meer de spil wordt 

van het verenigingsleven.

www.n-va.be/beernem

Zaal Sinjo in de Lattenklieversstraat krijgt een stevige en broodnodige  
opknapbeurt. Het gemeentebestuur heeft 65 000 euro veil voor het  
gemeenschapscentrum. Dat betekent een rijke investering in het bloeiende 
gemeenschapsleven van Sint-Joris.  

“Op 1 januari 2014  nam de gemeente de uitbating van de zaal over van kerk-
fabriek Sint-Georgius”, verklaart schepen van Cultuur Gijs Degrande. “De Sinjo 
is al meer dan veertig jaar de centrale spil van het verenigingsleven in Sint-Joris. 
Een volledige make-over moet die functie nog beter in de verf zetten.”

GEZELLIGE EN MODERNE ZAAL

Het dak van de zaal krijgt extra isolatie en een nieuw vals plafond. Dat zorgt 
voor beter akoestiek én minder energieverbruik. De verouderde TL-lampen  
maken plaats voor  dimbare en gezellige verlichting. Een vernieuwd elektrici-
teitsnet moet stroompannes voorkomen.

Het oude podium wordt weggenomen zodat de Sinjo meer toeschouwers aankan. 
Daarnaast zorgt een breed raam op het einde van de zaal voor een betere  
lichtinval. Bovendien krijgen ouders zo een mooi zicht op het speelpleintje in  
de Mouterijstraat. Aan de buitenzijde voorziet de gemeente een nieuw terras.  
Verder krijgt de zaal een likje verf en nieuwe gordijnen. Op de zolderverdieping 
van de schilderschool komt een nieuwe vloerbekleding.  

TEVREDEN VRIJWILLIGERS

N-VA-voorzitter Rein Ringoot en zijn vrouw, OCMW-raadslid Els Vyncke, waren 
verschillende jaren actief als vrijwilliger in de Sinjo. “Enkele maanden geleden 
werden we door de gemeente uitgenodigd voor een overleg”, verklaart Els.  
“Tijdens dat onderhoud deden we  de suggestie om het podium weg te nemen  
en een raam te voorzien.  We zijn blij dat de gemeente ons hierin volgt.”

Momenteel werken de cultuurdienst en technische dienst de nodige plannen  
uit zodat de werken snel kunnen starten.
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Sinjo in een nieuw jasje
Sint-Joris in de  
kijker
Beste inwoner van Beernem,  
Oedelem en Sint-Joris,

Als inwoner van Sint-Joris wil ik in 
dit blad de kleinste deelgemeente 
van Beernem in de kijker plaatsen. 
Sommigen beweren dat Sint-Joris 
een slaapgemeente is, maar niets is 
minder waar. 

N-VA Beernem heeft de ambitie om 
sterk in te zetten op Sint-Joris. Zo is 
het voor ons cruciaal dat zaal Sinjo 
niet verdwijnt maar uitgroeit tot dé 
sociale ontmoetingsplaats voor alle 
mensen uit de deelgemeente. Bin-
nen afzienbare tijd  starten we  met 
de uitgebreide renovatiewerken.

Het voormalige gemeentehuis 
wordt binnenkort heringericht als 
‘Het Huis van het Kind’. Daar zal 
je terechtkunnen voor alle vragen 
over jeugd en gezin. Deze investe-
ringen in het Huis van het Kind en 
in de Sinjo zullen ongetwijfeld een 
flinke meerwaarde betekenen voor 
Sint-Joris. 

Ook in heel wat andere  dossiers 
heeft de N-VA een duidelijke visie 
met één grote doelstelling: het 
leven van al onze burgers fijner 
maken.

Veel leesplezier en een heerlijke 
vakantie,
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Uit onderzoek van de N-VA blijkt dat in sportcomplex Drogenbrood geen btw werd betaald op 
de bouwwerken. Dit had als gevolg dat alle sportverenigingen hun dranken, voedingswaren 
en andere benodigdheden dienden aan te kopen via Farys. Omdat de btw-wetgeving vereist  
dat deze intercommunale een normale winstmarge neemt op alle geleverde producten en 
diensten, betekent dit  dat alle aankopen voor de Beernemse verenigingen meteen ook duur-
der worden. Het logische gevolg is dat zij minder winst maken bij het uitbaten van de cafetaria.  
Schepen van Financiën Jef Vansteenhuyse zocht naar een oplossing en bereikte met Farys een akkoord.  

Vansteenhuyse: “De gemeente betaalt de 118 000 euro aan btw op de bouw van de cafetaria terug aan Farys en staat 
daardoor zelf terug  in voor de uitbating van de cafetaria. Door deze investering kunnen verenigingen opnieuw 
aankopen verrichten in eigen beheer, de cafetaria terug  op een vlotte manier gebruiken en uiteraard ook terug meer 
inkomsten genereren”.

In ons vorig afdelingsblad kon u al lezen hoe schepen van Financiën Jef Vansteenhuyse een mooie besparing reali-
seerde bij de overname van de lening bij Farys voor de bouw van sportcomplex Drogenbrood.  Door deze overname 
zal Beernem in totaal  400 000 tot 500 000 euro besparen. “Geen overbodige luxe”, aldus Vansteenhuyse. “Sinds de 
opening van de sporthal moest de gemeente al twee jaar na elkaar 100 000 euro extra bijpassen. Deze investeringen 
waren niet voorzien in het bouwproject maar bleken toch nodig voor een goed gebruik van het sportcomplex”.

www.n-va.be/beernembeernem@n-va.be

Binnenkort komt in Sint-Joris  het  Huis van het Kind. Ouders 
zullen er terechtkunnen met al hun vragen over hun kinderen, 
van nul tot 18 jaar. Schepen van Kinderopvang Barbara Vanden-
brande: “Dit is een bewuste investering, die zeker een meerwaar-
de betekent voor de mooie deelgemeente.”

Concreet zullen in Sint-Joris zowel het consultatiebureau van Kind 
& Gezin, de diensten Onthaalgezinnen en Buitenschoolse opvang én 
de BKO van Sint-Joris aanwezig zijn. Het Huis zal laagdrempelig en 
open zijn. Het is ook niet stigmatiserend omdat het niet enkel open-
staat voor mensen met problemen.

Uit cijfers blijkt dat 173 van de 308 Vlaamse gemeenten (56 procent) 
een Huis van het Kind heeft. In West-Vlaanderen is dat slechts 50 procent. Zo’n Huis verenigt verschillende organisa-
ties die zich inzetten voor aanstaande gezinnen en hun kinderen. Het Huis van het Kind komt in het gebouw waar nu 
nog het Sociaal Huis gevestigd is en dat vroeger dienst deed als gemeentehuis van Sint-Joris.

Schepen Vandenbrande hecht heel wat belang aan het Huis van het Kind: “Onderwijs, gezondheid, administratie, vrije 
tijd: er komt heel wat af op de ouders van vandaag. Door alle aspecten van gezinsondersteuning te bundelen, kunnen 
we hen beter ondersteunen.” 

Onderzoek wijst uit dat jaarlijks heel wat dieren sterven door 
vergiftigde ratten te eten. Vooral roofvogels worden hiervan  
het slachtoffer. Bovendien stijgt de weerstand tegen het vergif 
bij ratten. Het is daarom belangrijk dat zowel particulier als 
gemeente zoveel mogelijk opteert voor natuurvriendelijke 
alternatieven.

In 2014 wist de Beernemse rattenvanger 193 ratten te vangen met 
een machinale klem. In 2013 waren dat er maar 17, in 2015 zijn het 
er voorlopig 56. De gemeente beschikt daarvoor over 113 klem-
men en bestelde er recent nog 50 bij. Daarnaast werden in zowel 
2013 als in 2014 ongeveer 260 kg rattenvergif gebruikt. Het is niet 
duidelijk hoeveel ratten daarmee bestreden worden. Ten slotte 
werd de voorbije twee jaar 200 kg rattenvergif verkocht aan het 
loket van de gemeente. 

Raadslid Lode Vanneste wijst op het gevaar van rattenvergif voor 
mens en dier: “Vlaanderen ligt vol rattenvergif. De voorbije vijf 
jaar legde de Vlaamse Milieumaatschappij bijna 90 000 kilo vergif 
langs waterlopen, gewestwegen en parkings.  Daarnaast bieden verschillende gemeenten  
hun inwoners extra rattenvergif aan. We mogen hier niet lichtzinnig mee omspringen want het gif  is gevaarlijk.”

In april 2011 lanceerde N-VA Beernem een website om verkeersproblemen in de gemeente 
te signaleren. Alle pijnpunten bundelden we begin 2012 samen in ons Witboek Veilig 
Verkeer. Voor ieder probleem werkten we een voorstel tot oplossing uit. “Tijdens deze 
legislatuur hebben we al heel wat van de problemen uit het Witboek aangepakt”, aldus 
gemeenteraadslid Wouter De Corte.

Zo zijn er in Beernem momenteel op verschillende plaatsen wegwerkzaamheden aan 
de gang. In Sint-Joris wordt ter hoogte van de brug  het snelheidsprobleem en de fiets-
oversteek in de Lattenklieversstraat aangepakt. In Beernem werd tijdens de recente 
rioleringswerken de oversteekplaats aan de Kardinaal Cardijnlaan beveiligd. Ook het 
gevaarlijke fietspad aan het kruispunt van Vaart-Noord met de Bloemendalestraat komt 
binnenkort aan bod. Op die manier realiseren we stelselmatig het Witboek.

Voormalige gemeentehuis Sint-Joris wordt ‘Huis van Het Kind’ Meer winst voor sportverenigingen in cafetaria Drogenbrood

Barbara, Els, Brecht en Annemie: “Het 

Huis zal laagdrempelig en open zijn.”

Beperk rattenvergif in Beernem

Voorstellen worden uitgevoerdWitboek Veilig Verkeer

We  
mogen niet 
lichtzinnig 
omspringen 
met gif.

De Beernemse inwoner nog meer betrekken bij de uitvoering van 
het Beernemse beleid, het is een van de ambities van gemeenteraads-
voorzitter Christine Stroobandt. In de praktijk is het echter niet 
altijd  eenvoudig om de burger actief te laten participeren in het  

bestuur van een gemeente.  Daarom nodigde Christine professor en doctor Filip De Rynck uit in OC De 
Kleine Beer. Op donderdag 12 maart 2015 hield de man er een boeiende uiteenzetting over  burgerparticpatie.

Stroobandt: “Tijdens z’n betoog had professor Derynck het over de relatie tussen de veranderende maatschappij 
en de rol die burgers en beleid hierin spelen. In de jaren zeventig werden in veel gemeentes  structuren in het  
leven geroepen met als doel mensen te laten participeren in het beleid.  De samenleving is de voorbije jaren  
echter zodanig veranderd dat we die structuren moeten herbekijken en aanpassen waar nodig.”

Filip Derynck benadrukte daarbij dat we actief mensen moeten samenbrengen om van gedachten te wisselen.  
De burger moet niet alleen bij fotogenieke dingen betrokken worden maar ook bij lastige en delicate dossiers.  
Het is de beste garantie om tot goede beslissingen te komen!  

In De Kleine Beer gaf de professor verder heel wat interessante en praktische voorbeelden van burgerparticipatie. 
Christine Stroobandt: “Ook wij willen de Beernemnaar nog meer bij het beleid betrekken. Hij of zij moet de kans 
krijgen om eigen initiatieven naar voor te brengen. Burgerarticipatie gaat in de eerste plaats over betrokkenheid, 
over engagement, over enthousiasme, over inzet, over kritisch zijn. We willen in gesprek gaan met de advies-
raden om tot een nog betere werking te komen.”

Beernemnaar
betrekken bij beleid,  
ook in moeilijke dossiers

Gemeente raadsvoorzitter 
Christine Stroobandt 

Schepen Jef Vansteenhuyse

Gemeenteraadslid 
Wouter De Corte
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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