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N-VA wil Vlaanderen Feest opnieuw in Beernem
In de periode rond 11 juli zijn er in alle Vlaamse gemeentes verschillende evenementen in kader van Vlaanderen Feest.
Jammer genoeg beslisten meerderheidspartijen CD&V, Groen en Vooruit al voor het vierde jaar op rij om geen enkele activiteit
te organiseren in Beernem.
“De Vlaamse feestdag verbindt mensen en is de ideale manier om de zomervakantie in te
zetten. Met de N-VA doen wij een duidelijke oproep aan het gemeentebestuur: organiseer
minstens opnieuw het speeldorp Ka-Boem en laat Vlaanderen Feest in 2023 ook in Beernem
doorgaan”, aldus fractievoorzitter Gijs Degrande op de gemeenteraad van 23 juni.
Het speeldorp Ka-Boem was tot in 2018 een bijzonder populair evenement voor alle
leeftijden op het plein van OC De Kleine Beer. Onder impuls van voormalig schepen Gijs
Degrande werd in de periode 2013 – 2018 ook een uitgebreid cultureel zomerprogramma
uitgewerkt. Ook dat programma werd in 2019 volledig afgevoerd door de huidige meerderheid.

“Verplicht speedpedelecs binnen
bebouwde kom op de rijbaan”

“Maak werk van een hondenweide
in Sint-Joris”

Om verkeersongevallen te vermijden, stelde de N-VA
op de gemeenteraad van 2 juni voor om speedpedelecs
binnen de bebouwde zone verplicht op de rijbaan te
laten fietsen.

De hondenbaasjes en viervoeters uit Beernem moeten nog zeker
tot volgend jaar wachten op de beloofde losloopzone voor
honden in deelgemeente Sint-Joris. Dat bleek tijdens de
gemeenteraad van 2 juni uit het antwoord van schepen
van Dierenwelzijn Jan Vanassche (Groen) op een vraag van
raadslid Lode Vanneste.

“Uit cijfers van mobiliteitsfederatie Traxio blijkt dat er in
Vlaanderen in 2017 meer dan 5.300 speedpedelecs waren
ingeschreven terwijl dat er in 2021 al zo’n 51.400 waren.
Tegelijk gebeurden er in die periode ook steeds meer
ongevallen met speedpedelecs en vielen daarbij ook steeds
meer gewonden”, vertelt raadslid Jef Vansteenhuyse.

Verwarrende regelgeving
De huidige verkeersreglementering omtrent de plaats
van speedpedelecs is onduidelijk en bijzonder verwarrend voor automobilisten. Nu mogen gebruikers van een
speedpedelec zelf kiezen waar ze rijden op de openbare
weg. “Elke wegbeheerder mag zelf bepalen of een speedpedelec is toegelaten op het fietspad. De N-VA wil dat de
snelheden van de verschillende weggebruikers worden
afgestemd op elkaar. Speedpedelecs moeten daarom
binnen de bebouwde kom in Beernem verplicht op
de rijbaan fietsen”, pleit Jef Vansteenhuyse. De drie
meerderheidspartijen CD&V, Groen en Vooruit waren
niet akkoord en stemden ons voorstel weg.

Begin januari 2021 stelde Lode Vanneste op de gemeenteraad voor
om een of meerdere hondenweides in te richten in de verschillende
deelgemeenten van Beernem. Hij overhandigde toen een lijvig
rapport aan het gemeentebestuur met 19 potentiële locaties en 18
concrete aanbevelingen. Zijn voorstel werd toen weggestemd door
meerderheidspartijen CD&V, Groen en Beernem.
Enkele dagen later communiceerde
schepen Jan Vanassche (Groen) in
de media dat er toch een hondenweide zou komen in Sint-Joris. “We
zijn intussen anderhalf jaar later en
is er nog steeds geen enkele voortgang in het dossier. Ik roep het gemeentebestuur op er eindelijk werk
van te maken, want de nood aan een
extra losloopzone in onze gemeente
is en blijft groot”, verduidelijkt Lode
Vanneste.
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Vrijwilligers van Het Houtsche geven
diefstalpreventie-advies aan Beernemse
jeugdverenigingen
Op vraag van politieraadslid Lode Vanneste voerden twee vrijwilligers van
politiezone Het Houtsche de voorbije maanden een diefstalpreventie-advies
uit op zeven jeugdlokalen in Beernem. Vanneste lanceerde zijn voorstel op
de gemeenteraad van 2 juni en op de politieraad van 29 juni naar aanleiding van de inbrakengolf in de maand mei bij diverse sport- en jeugdlokalen in Beernem, Oostkamp en Zedelgem.
“Sinds 2016 gebeurden er in de drie gemeenten van de politiezone 53 inbraken
en inbraakpogingen bij jeugdverenigingen. In diezelfde periode waren er 44
inbraken en inbraakpogingen in sportkantines. Jeugdlokalen en sportkantines zijn door het gebrek aan sociale controle meestal een gemakkelijk doelwit.
De vrijwilligers gaven daarom advies aan onze sport- en jeugdverenigingen.
Ze detecteerden ook alle zwakke punten van de gebouwen en gaven tips om
die te beveiligen. Hopelijk kunnen we zo in de toekomst zoveel mogelijk inbraken voorkomen bij onze verenigingen”, aldus Vanneste.

Wanneer neemt gemeentebestuur maatregelen in strijd
tegen zwerfvuil?
83 euro. Dat is het schamele bedrag dat het gemeentebestuur in 2021 doorrekende aan daders voor de opruimkosten van sluikstorten en zwerfvuil in Beernem. Dat bleek
uit het antwoord van het gemeentebestuur op een vraag
van Jef Vansteenhuyse. Dat toont nogmaals aan dat de drie
meerderheidspartijen CD&V, Groen en Vooruit ook op dit
beleidsthema amper daadkracht tonen.
“Dat moet en kan veel beter. Daarom stelden we de
voorbije drie jaar al verschillende extra maatregelen voor.
Die werden echter allemaal stuk voor stuk weggestemd”,
vertelt raadslid Vansteenhuyse.

Dit waren de voorstellen van de N-VA in de strijd tegen zwerfvuil:
•

De deelname van de gemeente aan acties van Mooimakers

•

De invoering van gemeenschapsdienst voor vervuilers

•

Het doorrekenen van opruimkosten aan vervuilers

•

Meer inzet van de anonieme camera

•

De aankoop van een of meerdere extra anonieme camera’s

•

 et inzetten van Vlaamse handhavers voor controles in de stationsH
omgeving

•

 et verhogen van de maximale GAS-boete voor sluikstorters van
H
350 euro naar 500 euro

Geen Vlaamse subsidies voor Beernemse bierbrouwers
Begin maart van dit jaar trok Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir drie miljoen euro uit voor een relanceoproep rond
‘bierbeleving’. Gemeenten konden tot 15 mei een project indienen dat inzet op een kwaliteitsvolle en vernieuwde bierbeleving bij
bestaande brouwerijen.
“Onze gemeente telt enkele straffe brouwers die bieren maken van
hoge kwaliteit. Via de projectoproep konden zij subsidies krijgen
voor het bouwen of verbouwen van een eigen ontvangstruimte of een
proeflokaal”, vertelt Barbara Vandenbrande.
Op de gemeenteraad van 2 juni moest schepen van Toerisme Jan
Vanassche (Groen) toegeven dat Beernem niet eens had gereageerd op
de oproep van Zuhal Demir. “Een gemiste kans om onze brouwers in
de kijker te zetten en financieel te ondersteunen. Het gemeentebestuur
stelt vaak dat Beernem een bruisende gemeente is. Jammer genoeg
levert ze amper of geen inspanningen om dat imago zelf te ondersteunen”, besluit Vandenbrande.

www.n-va.be/beernem
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Arthur Mortier: “Bestrijd Japanse
duizendknoop met nieuwe methode”
Gemeenteraadslid Arthur Mortier kaartte op de gemeenteraad van
28 april de problematiek aan rond de Japanse Duizendknoop.
“Die invasieve plant is moeilijk te verwijderen en verdringt inheemse
plantensoorten. Bovendien veroorzaakt hij schade aan gebouwen, leidingen en wegen. Ook in onze gemeente is de plant op veel plaatsen
zichtbaar. Heel vaak wordt er niet correct omgegaan met de Japanse
duizendknoop. Zo werd de kanaalberm tussen café De Brug en de
brug over het kanaal vorig jaar gesnoeid. Er werd toen geen rekening
gehouden met de Japanse duizendknoop waardoor de hele berm er
nu vol van staat.”
Arthur Mortier wil daarom dat de gemeente een nieuwe methode toepast. “De duizendknoop heeft een bloedhekel aan schaduw.
Daarom moeten we nu hazelaar en hop aanplanten. Op die manier zorgen we voor voldoende schaduw en kunnen we de Japanse
duizendknoop hopelijk uitroeien.”

Beernem krijgt matig fietsrapport van eigen inwoners
Amper 48 procent van onze inwoners vindt dat Beernem een veilig fietsbeleid heeft en slechts 39 procent vindt dat het een veilige
gemeente is voor jonge fietsers. Dat bleek begin juni uit het ‘Veilig Fietsrapport’ van Het Laatste Nieuws. “Beernem wil zich profileren als een echte fietsgemeente, maar de realiteit is jammer genoeg anders. Dit bijzonder zwakke rapport moet een wake-up
call zijn voor het gemeentebestuur en toont aan dat Beernem volop moet investeren in meer fietsveiligheid”, stelt Lode Vanneste.
In het fietsrapport van HLN detecteerden de Beernemse inwoners in totaal
42 gevaarlijke punten. Verder blijkt dat
de helft van de Beernemnaars vindt
dat er te weinig wordt geïnvesteerd in
fietspaden. Lode Vanneste: “De huidige
bestuursploeg zal deze legislatuur zelfs
geen enkel nieuw fietsdossier opstarten.
Alle nieuwe fietspaden die er sinds 2019
al zijn bijgekomen en de nieuwe projecten
die momenteel lopen, werden de vorige
legislatuur opgestart onder impuls van de

N-VA. Dat geldt voor de nieuwe fietspaden langs de Hoornstraat en de SintJorisstraat en voor de lopende dossiers in
de Beernemstraat, Scherpestraat, Hoornstraat en Beverhoutsveldstraat.”

Uitgestelde projecten en loze beloftes
Vanneste trekt ook aan de alarmbel over
verschillende uitgestelde fietsprojecten
in zijn gemeente: “Zo beslisten CD&V,
Groen en Vooruit om de beloofde aanleg
van het nieuwe fietspad tussen Hertsber-

ge en Beernem voor jaren uit te stellen. En
ondanks veel beloftes zal ook de drukke
Wellingstraat tussen de nieuwe brug over
de spoorlijn en de Parkstraat deze legislatuur niet meer aangepakt worden. CD&V
beloofde in 2018 bovendien de realisatie
van een nieuwe fietstunnel onder de
spoorweg, maar ook dat project is een
stille dood gestorven. Dat toont nogmaals
aan dat door de bouw van het nieuwe
zwembad alle andere dossiers moeten
wijken”, aldus Vanneste.

Alsnog een boom voor
elke Beernemnaar
Een boom voor elke Beernemnaar. Dat was het voorstel van onze fractievoorzitter Gijs Degrande op de
gemeenteraad van september 2020. Als een op de drie
Beernemnaars zou meedoen, dan planten we op termijn 3.000 tot 4.000 nieuwe bomen in Beernem. En zo
maken we onze gemeente nog mooier, groener en gezonder. Alleen wensten CD&V, Groen en Vooruit niet
mee te doen aan ons idee en stemden alle raadsleden
van de meerderheid het voorstel weg. Twee jaar later
is er dan toch groen licht en wordt dankzij Regionaal
Landschap Houtland & Polders ons voorstel alsnog
realiteit. Wie op 8 september naar de infosessie ‘Boom
Zoekt Tuin’ in OC De Klein Beer kwam, kreeg een
extra boom. “Fijn dat ook dit N-VA-voorstel na enkele
jaren wordt goedgekeurd”, besluit Degrande.
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Onvolledige uitvoering van bouw De Notelaar baart N-VA grote zorgen
Amper zeven maanden nadat de bestuursmeerderheid met veel bombarie het nieuw project van de nieuwe gemeenteschool
De Notelaar voorstelde, bleef er op de gemeenteraad van 23 juni nog slechts een minimale versie over.
Zo is de bouw van de polyvalente zaal voor jaren uitgesteld. Ook de beloofde ontsluiting
richting de Beekstraat komt er niet. Verder is er ook geen zicht op de
beloofde extra groene ruimte op de site langs de Beernemstraat. In het
huidige dossier staan er ook diverse bouwopties. De meerderheid kon
ons op de gemeenteraad niet zeggen welke opties er effectief zullen
komen.

Kostprijs loopt op
De totale kostprijs is intussen gestegen tot ruim 7,5 miljoen euro. Ook
op de vraag hoeveel subsidies Beernem zal ontvangen van de Vlaamse
overheid konden CD&V, Groen en Vooruit geen antwoord geven. Ter
vergelijking: voormalig N-VA-schepen Jef Vansteenhuyse bracht op de
gemeenteraad van oktober 2018 een kant-en-klaar dossier voor de renovatie van de huidige school langs de Knesselarestraat. Het dossier had
toen een raming van 3,2 miljoen euro, waarbij Vlaanderen 1,8 miljoen
euro zou subsidiëren. De politieke spelletjes en het getalm van CD&V,
Groen en Vooruit kosten dus opnieuw bijzonder veel geld aan onze
gemeente.

“Plaats opnieuw een
picknicktafel aan
de Miseriebocht”

Gemeenteraadslid Els Vyncke lanceerde
op de gemeenteraad de oproep om
opnieuw een bank en een picknicktafel
te voorzien aan de kruising van de SintJorisstraat met de Lattenklieverstraat.
“Heel wat wandelaars en fietsers stoppen
aan dit bijzonder populaire knooppunt.
Op die locatie kunnen we ook een fietsrek
en een infobord over Sint-Joris plaatsen.
Zo maken we bezoekers attent op de vele
troeven van onze mooie deelgemeente”,
aldus Els. De meerderheid verwierp het
voorstel van Els en wenst geen picknickzone meer op dat vernieuwde gedeelte
van de Sint-Jorisstraat.

www.n-va.be/beernem

Gijs Degrande: “Geef duurzame toekomst
aan site van oude steenbakkerij in Oedelem”
N-VA Beernem wil een concrete toekomstvisie ontwikkelen voor de site en
omgeving van de voormalige steenbakkerij in Oedelem. Op de gemeenteraad van 2 juni stelde Gijs Degrande daarom de oprichting voor van een
stuurgroep met alle betrokken actoren en de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor het volledige gebied in en rond de Knesselarestraat.
“De site is een
fantastische
groene plaats
aan de rand van
ons dorp en
biedt tal van mogelijkheden voor
onze inwoners.
Samen met het
gerestaureerde
Schepenhuys en
het nieuwe begraafpark SintLambertus zou
de steenbakkerij
het historische
hart en uithangbord van ons dorp en geschiedenis kunnen zijn”, aldus fractievoorzitter Gijs
Degrande.
Hij vroeg het gemeentebestuur om de mogelijkheden te onderzoeken op het
vlak van cultuur, toerisme, mobiliteit, erfgoed en landschapsbeleid. “Uiteraard moeten we ook nagaan hoe de oude stortplaats kan worden gesaneerd en
zonder taboes nadenken over de toekomst van het beschermde industrieel erfgoed”, aldus Degrande. Meerderheidspartijen CD&V, Groen en Vooruit bleken
niet onder de indruk en weigeren mee te gaan in het voorstel van de N-VA.
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Zes miljoen euro extra aan belastingen voor Beernemnaars
Door de belastingverhoging die CD&V, Groen en Vooruit in december 2019 hebben ingevoerd, betaalden alle Beernemnaars
samen intussen al 6 miljoen euro extra aan belastingen. Dat komt neer op een bedrag van 375 euro per inwoner of 1.500 euro
voor een modaal gezin. Dat bleek tijdens de gemeenteraad van 2 juni. “De beslissing om op eigen houtje een zwembad te bouwen heeft echter niet alleen financiële gevolgen voor onze burgers. Het blokkeert naast elke financiële bewegingsruimte ook
zowat alle andere belangrijke investeringsdossiers”, stellen fractievoorzitter Gijs Degrande en gemeenteraadslid Jef Vansteenhuyse van N-VA Beernem.
Slechts vijf van de 300 Vlaamse gemeenten verhoogden in 2019
zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen op
de onroerende voorheffing. Beernem was een van die vijf gemeenten. “Intussen zijn we drie jaar verder en nu wordt duidelijk wat dat betekent voor de Beernemse inwoners, ondernemers
en landbouwers. De voorbije drie jaar betaalden zij samen 6
miljoen euro extra belastingen. Veelzeggend is ook de uitspraak
van de CD&V tijdens de gemeenteraad van 2 juni. Een van de
raadsleden stelde dat 375 euro extra belasting per persoon best
normaal is, als je de winkelkar van de mensen in de winkels
ziet. Dat zien wij toch enigszins anders”, stelt fractievoorzitter
Gijs Degrande.

Twee miljoen euro onverklaarbaar verdwenen
Opmerkelijk was ook dat uit de jaarrekening van 2021 plots
bleek dat er twee miljoen euro verdwenen was. Dat bedrag is
nochtans nodig voor de bouw van het nieuwe zwembad. Schepen van Financiën Patricia Waernier (CD&V) kon er tijdens
de gemeenteraad geen verklaring voor geven. “We wachten
trouwens nog altijd op het antwoord. Het is bijzonder verontrustend hoe zij en de rest van het schepencollege met publieke
middelen omgaan. Bovendien hadden de stijgende energie- en
brandstofprijzen pas vanaf oktober 2021 een beperkte impact
op de rekening van vorig jaar. Voor 2022 zal dat wel het geval
zijn. Wij houden ons hart vast”, besluit Vansteenhuyse.

Zelfscan bespaart geld
en kraantjeswater
Op de gemeenteraad van 2 juni 2022 vroeg Christine
Stroobandt om de Zelfscan, een nieuw initiatief van
Aquaflanders, te promoten bij onze inwoners.
“De zelfscan is een gratis online tool die mensen helpt
om kraantjeswater en geld te besparen. Het duurt
slechts enkele minuten om de zelfscan in te vullen.
Daarna krijg je onmiddellijk een persoonlijk rapport
met tips op maat. Dat gaat van kleine aanpassingen
in dagelijkse gewoonten tot eenvoudige doe-het-zelfoplossingen en grotere aanpassingen aan de waterinstallaties”, aldus Stroobandt.
Het voorstel van Christine kreeg een positief gevolg.
Het nieuwe initiatief stond vermeld in het gemeentelijk magazine Open Blad van juli 2022 en op de
gemeentelijke website. De scan kan je zelf doen door te
surfen naar www.zelfscan.kraanwater.be.

Vlaanderen geeft financiële steun
aan Beernemse dierenasielen
De twee erkende dierenasielen in Beernem krijgen
financiële steun van de Vlaamse overheid. Vlaams
Dierenminister Ben Weyts voorziet dit jaar 5.210 euro
voor Nally’s Papegaaienopvang en 5.540 euro voor vzw
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC).
“De twee dierenasielen leveren fantastisch werk. Het
gemeentebestuur in Beernem biedt echter amper of geen
aandacht aan dierenwelzijn. De Vlaamse middelen zijn dus
meer dan welkom. Zo kunnen de twee organisaties hun
werking verder professionaliseren en het dierenwelzijn in
Beernem verbeteren”, reageert gemeenteraadslid Lien De
Wispelaere.

www.n-va.be/beernem

Op Belgisch niveau staat alles stil
De energieprijzen gaan door het dak.
De bevoorradingszekerheid is in gevaar.
Maar niet in België. De paars-groene regering
heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging
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Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Ook de broodnodige pensioenhervorming is
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blijven steken op een non-akkoord. Wie
jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt
daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

van de twee jongste kerncentrales.
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De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt
ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie
niet wil werken, kan in dit land eindeloos een
uitkering blijven trekken. De paars-groene regering
verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats
van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse opengrenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen
op straat. De federale regering wordt keer op keer
veroordeeld tot het betalen van dwangsommen.
Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.

Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid
Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.
Vlaams minister-president Jan Jambon is

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

de drijvende kracht die knopen doorhakt in

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

complexe dossiers, met een vaste blik op de

dan een miljard euro in renovatiepremies en

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

een wereldspeler wordt in innovatie en

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

ontwikkeling.

energiefactuur.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

aangepaste eindtermen, een taalscreening van

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

kleuters en investeringen in infrastructuur en

eigendommen geen recht meer hebben op een

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

sociale woning.

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.

