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Jeugd is de
toekomst
Jongeren hebben altijd veel
aandacht gekregen van de N-VA.
Jongeren staan voor de toekomst
en zijn belangrijk in een levendige
gemeenschap. Eén van onze eerste
acties als nieuwe partij in Beernem
was de opmaak van een jeugdactieplan. En niet voor niets leverden
we met Gijs Degrande graag de
schepen van Jeugd.
Heel wat lokalen van de bloeiende Jeugdverenigingen die onze
gemeente rijk is, lieten de voorbije
jaren heel wat te wensen over.
Verandering was nodig. Momenteel worden de lokalen van Chiro
Sint-Joris stevig aangepakt. De
scouts krijgen een volwaardig
nieuw lokaal en ook voor Chiro
Oostveld zijn er bouwplannen.
Als het van de N-VA afhangt,
krijgen ook vzw Oranje en de KLJ
van Beernem snel een waardige
oplossing voor hun huisvestingsprobleem.
Graag wensen we iedereen een
deugddoende, zonnige en vooral
aangename vakantie en onze
jeugdbewegingen, het hoogtepunt
van het werkjaar, een supercool
kamp.
Rein Ringoot,
Voorzitter N-VA Beernem

De keuze in 2018 is duidelijk: ofwel vallen we stil en draaien we
de klok terug. Ofwel gaan we samen voluit voor verandering.

Gijs Degrande trekt Beernemse
N-VA-lijst in 2018
Volgend jaar trekt N-VA Beernem met Gijs Degrande als kopman naar
de stembus. Gijs, 36 jaar en eerste schepen, wil de Beernemnaar
een ambitieus en toekomstgericht aanbod doen: “De verandering in
Beernem werkt en de mensen voelen dat. Die nieuwe dynamiek mag
niet stilvallen. Met de N-VA willen we in Beernem het voortouw nemen.
We gaan naar de kiezer met een sterk verhaal en een vernieuwende
aanpak zonder taboes. We zijn klaar voor de cockpit.”
Vijf prioriteiten

Gijs Degrande wil trekker zijn van een
vernieuwend en straf project voor Beernem. Hij schuift alvast vijf prioriteiten
naar voor.
We maken volledig de omslag naar een
sterk en modern bestuur. We kiezen voor
meer digitaal en meer participatie. We
investeren waar nodig maar schuiven de
factuur niet door naar de Beernemnaar.
Dat betekent geen belastingverhoging en
we houden onze schulden onder controle.
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Naast het welzijnsbeleid werken we een
sociaal luik uit binnen alle andere domeinen, van het jeugd-, cultuur- en sport- tot
in het seniorenbeleid.
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N-VA gaat resoluut voor een propere
en nette gemeente en gaat de strijd aan
met zwerfvuil. Verouderde weginfrastructuur vernieuwen en het straatbeeld
3

aantrekkelijker maken met meer groen
en bloemen. Verkeersveiligheid blijft een
absoluut speerpunt.
We maken het verschil in lokale economie, jeugd, cultuur en sport. De investeringen in infrastructuur vullen we aan
met vernieuwend beleid.
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Een efficiënt, dynamisch en modern
uitgerust brandweer- en politiekorps is
een echte must.
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Binnen onze bevoegdheden maken we
duidelijk het verschil. Ook op andere
vlakken willen we die dynamiek op gang
brengen. De N-VA heeft de ambitie om
overal een versnelling hoger te schakelen. Onmiddellijk. We zijn klaar om het
voortouw te nemen. Als de kiezer ons de
mogelijkheid geeft, gaan we vanaf dag één
volle kracht vooruit.
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Nieuwe lokalen voor Chiro Oostveld
De Chiro van Oostveld krijgt eindelijk nieuwe jeugdlokalen.
De jeugdvereniging telt negentig leden maar de huidige lokalen
aan de parochiezaal in de Tinhoutstraat zijn al jaren in slechte
staat en veel te klein. Schepen van Jeugd Gijs Degrande is blij
met deze doorbraak: “De jeugdvereniging trekt al enkele jaren
aan de alarmbel. Een oplossing leek lange tijd onmogelijk maar
daar brengen we nu verandering in met de bouw van nieuwe
lokalen.”
Samen met de Chiro werd vorig jaar intensief naar een
oplossing gezocht. Die bestaat uit een nieuwbouw en een
uitbreiding van de huidige lokalen. Met de buren wordt een
langdurige huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van
1200 m² buitenspeelruimte.

Beernem erkend als onroerend erfgoedgemeente
Minister-president Geert Bourgeois gaf Beernem definitief de erkenning als onroerend erfgoedgemeente.
Schepen van Erfgoed Barbara Vandenbrande is bijzonder trots dat Beernem deze erkenning als enige gemeente in het Brugse Ommeland heeft binnengehaald.
Grotere rol voor lokaal bestuur

Schepen Barbara Vandenbrande: “Vanaf
nu geven we advies over de eventuele
sloopaanvraag van panden uit één van
de vastgestelde erfgoedinventarissen,
staan we in voor de opvolging van archeologisch onderzoek en opgravingen
en kunnen we zelf beslissen over handelingen aan beschermde goederen.”

Eigen erfgoedbeleid voeren

“We zijn bezig met een classificatie in de
Inventaris Onroerend erfgoed, we hebben een eigen premieregeling en nemen
met Beernem deel aan erfgoedinitiatieven. Verder zijn we pionier op vlak van
funerair erfgoed. Er is echter ook nog
werk aan de winkel: zo staat een volwaardig gemeentelijk archief en archiefwerking op m’n verlanglijstje, ik hoop
hierin binnenkort concrete vooruitgang
te boeken”, besluit Barbara.

Mobiele camera tegen zwerfvuil
Beernem gaat een camera inzetten in de strijd tegen het sluikstorten. Een
nieuwe verplaatsbare camera moet de pakkans van sluikstorters verhogen.
Schepen van Afvalbeleid Jef Vansteenhuyse: “Preventie en sensibilisering alleen volstaan niet meer. Controle en handhaving worden noodzakelijk. Voor
sluikstorten kunnen wij geen enkel begrip opbrengen.” Voor de aankoop
trok de gemeente 30 000 euro uit.

Samenwerking met de politie

“Met het camerasysteem willen we niet alleen zoveel mogelijk gevallen van
sluikstorten vaststellen en beboeten. We hopen ook op een ontradend effect
zodat het sluikstorten sterk afneemt. We bundelen de krachten met politiezone Het Houtsche en maakten concrete
afspraken over het vaststellen en de
identificatie van sluikstorters.” De camera
wordt in eerste instantie ingezet op gevoelige plaatsen zoals de omgeving glasbollen, vuilnisbakken, locaties die vaak met
sluikstorten te maken hebben en gevoelige
trajecten die door de gemeentelijke dienst
Proper en Net worden opgeruimd.

beernem@n-va.be

Beeldjes slachtoffers
Flanders Fields
Eind april
streek de
mobiele
werkplaats
van ComingWorldRememberMe
(CWRM)
neer in
Beernem.
Het CWRM-project wil in 2018 600.000 beeldjes
een plaats geven in de frontzone in Ieper. Eén voor
elk dodelijk slachtoffer op Vlaamse bodem in WOI.
Volgens Schepen van erfgoed Barbara Vandenbrande
wilde ook Beernem met dit schitterend initiatief eer
betonen aan de slachtoffers van Flanders Fields.
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Lange Stukken en Hertenpad
krijgen opfrissing
De wijken Hertenpad en Lange Stukken in Oedelem worden
vernieuwd. Volgens schepen van Openbare Werken Gijs Degrande is
een opfrissing broodnodig: “We vernieuwen de opritten en vervangen
de slechte voetpaden door nieuwe parkeerstroken en gras of vaste
plantvakken. In het Hertenpad komt een nieuw voetpad tussen de
Beernemstraat en de Beekstraat. Ook de verbindingspaden naar het
speelterrein en de Beekstraat worden vernieuwd. Voor deze werken
trekken we 139 000 euro uit.”

Lokale Helden

m
Beerne
bruist!

Sportcomplex Drogenbrood

Tijdens grote sportevenementen staat de parking van
sportcomplex Drogenbrood meer dan vol. Ook de parkeerdruk in
de omliggende straten is dan zeer hoog. De komende jaren wordt
het sportcomplex nog verder uitgebreid en zal de parkeerdruk
dus nog toenemen. Raadslid Vanneste Lode pleitte op de
gemeenteraad van mei voor twee maatregelen. Zo wil hij dat de
tijdelijke parking op het grasveld een definitieve parking wordt
en dat er een belbushalte van De Lijn komt aan de ingang van het
sportcomplex.

Op vrijdag 28 april was er in Jeugdhuis The Nooddle de tweede
editie van Lokale Helden waarbij lokaal muzikaal talent in
de schijnwerpers wordt gezet. Schepen Gijs Degrande: “Met
13 bands en dj’s, drie verschillende podia, elk met een eigen
muziekstijl werd het een schitterende avond vol Beernems
talent!”

‘De Kapstok’
verhuist naar
nieuwe locatie
Sinds april is de Kapstok, een
project voor tweedehandskledij
ondergebracht in Loods 4-5C
in de Fortstraat. De Kapstok,
een onderdeel van vzw de
Beernemse Notenkraker, zorgt
voor de verdeling en verkoop van
tweedehandskledij en speelgoed
aan kansarmen en vluchtelingen in Beernem. OCMW-raadslid
Els Vyncke: “Op 2 mei was met inzet van de technische dienst van
de gemeente en de hulp van verschillende vrijwilligers de verhuis
een feit”

Kinderopvangwijzer

De gemeente Beernem start met een online tool de kinderopvangwijzer. Schepen van Kinderopvang Barbara Vandenbrande: “Dankzij de kinderopvangwijzer kan de zoektocht
naar kinderopvang thuis beginnen. We bieden een overzicht
van alle opvanginitiatieven in onze gemeente. Je kan gericht
zoeken op soort opvang, op leeftijd van het kind, wanneer je
opvang nodig hebt, op deelgemeente of locatie. De website www.
kinderopvangwijzer.be/beernem geeft ook een actueel overzicht
van alle vrije plaatsen.

www.n-va.be/beernem

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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