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De vluchtelingenproblematiek eist al 
maanden alle aandacht op in de media. 
Ook in onze gemeente  leeft deze pro-
blematiek. Net daarom was Europees 
Parlementslid en N-VA-ondervoorzitter 
Sander Loones op 22 oktober de  centrale 
gast op onze jaarlijkse gespreksavond. 
Loones heeft een ruime ervaring in het 
asiel- en migratiebeleid, onder meer op 
de N-VA-studiedienst. Wie niet aanwezig 
was op de gespreksavond vindt op onze 
webstek een uitgebreid verslag. 

Ondertussen is deze politieke legislatuur 
bijna halfweg. Heel wat grote dossiers ra-
ken eindelijk in een stroomversnelling en 
dragen een duidelijke N-VA-stempel. Zo 
wordt de Oedelemse gemeenteschool De 
Notelaar na veertig jaar eindelijk grondig 
vernieuwd en uitgebreid. 

Daarnaast schieten de werken aan het 
Schepenhuys in Oedelem uit de startblok-
ken, een mooi project dat de kern van de 
deelgemeente ongetwijfeld zal versterken 
en aantrekkelijker maken. En op cultureel 
en toeristisch vlak leefde onze gemeente 
de voorbije zomer als nooit te voren. Dit 
en nog veel meer leest u in dit gloed-
nieuwe huis-aan-huismagazine.

Veel leesplezier en de beste groeten,

VOORWOORD 
REIN RINGOOT

De gemeenteschool De Notelaar 
in Oedelem wordt eindelijk gere-
noveerd en verbouwd. Bedoeling 
is om nog deze legislatuur met 
de werkzaamheden te  starten 
zodat het gemeentelijk onderwijs 
eindelijk een stap vooruit kan 
zetten.

De voorbije veertig jaar gebeurden 
er behalve nieuwe ramen en ver-
warming geen grondige aanpas-
singen aan de verouderde school. 
N-VA-schepen van Onderwijs 
Jef Vansteenhuyse ontwikkelde 
daarom, samen met de gemeente-
school, een duidelijke visie op vlak 
van infrastructuur. 

RENOVATIE
“Allereerst is er de  vernieuwing 
van de sanitaire blokken, die ook 
door de kinderopvang gebruikt 
kunnen worden”,  aldus de sche-
pen. “Er komen ook een nieuwe 
refter en keuken, een aangepast 
zorglokaal, een veilige toegang 
en trappen. Naast isolatiewerken 
pakken we ook de lerarenkamer, 
het administratief lokaal, de berg-
ruimte, het verzorgingslokaal voor ruimte, het verzorgingslokaal voor 
zieke leerlingen en de zorgklas zieke leerlingen en de zorgklas 
aan. Daarmee komen we tege-
moet aan de opmerkingen die het 
ministerie van Onderwijs in haar 
doorlichting formuleerde.”

TIEN NIEUWE KLASSEN
Aan de achterzijde van de school 
staat de langverwachte ontslui-
ting naar de Beernemstraat op de 
planning. De procedure loopt, net 
als de verwerving van de nieuwe 
bouwgrond. Zo komt er na 2018 
een nieuw blok met ongeveer tien  
klassen. Het huidige kleuterblok 
zal verdwijnen om een doorgang 
te maken. 

Voor N-VA Beernem moet de 
gemeenteschool nog meer evo-
lueren richting brede school. Dit 
betekent dat  gebouwen optimaal 
benut worden, zowel tijdens als na 
de schooluren. Vandaag kunnen 
verschillende verenigingen er al 
terecht voor culturele en muziek-terecht voor culturele en muziek-
activiteiten, het crea-atelier, voor activiteiten, het crea-atelier, voor 
dans en voor sportbeoefening. 
Ook de kinderopvang en de 
harmonie vinden er hun plaats en 
zijn nog op zoek naar uitbreiding.

De Notelaar renoveert 
en bouwt bij

Rein Ringoot,Rein Ringoot,Rein Ringoot,
voorzitter N-VA Beernem
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Met de N-VA naar ’t Schoon Verdiep! 
Op  maandag 16 november 2015 trekken de dames van het N-VA-arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust 
op daguitstap naar Antwerpen. We vertrekken om 9.30 uur in Beernem voor een bedrijfsbezoek, een lunch in 
het hart van Antwerpen én een bezoek aan het ‘Schoon 
Verdiep’. In het stadhuis zal niemand minder dan bur-
gemeester Bart De Wever zelf ons verwelkomen. 

Geïnteresseerde dames kunnen zich inschrijven bij 
bestuurslid Isabelle Vandenbrande: 0473 86 01 65 - 
isabelle.vandenbrande@n-va.be. De deelnameprijs 
bedraagt 48 euro (lunch inbegrepen). Hopelijk tot dan!

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

Opnieuw heel veel volk op de jaar-
lijkse avondmarkt in Beernem op 
25 september! Heel wat bezoekers 
kwamen ook bij onze stand langs, 
gaven door welke politieke thema’s 
zij belangrijk vinden en genoten 
zo van een gratis limoncello. Profi-
ciat aan de Beernemse Dorpsvrien-
den voor de mooie organisatie!

De gemeenteraad keurde unaniem 
de renovatie van het Oedelemse 
Schepenhuys goed. De werken zul-
len definitief starten in het voorjaar 
van 2016. Volgend najaar neemt de 
uitleenpost van de bibliotheek haar 
intrek in het gerestaureerde pand op 
de markt. Op de zolderverdieping 
komt er een polyvalente zaal voor 
socio-culturele activiteiten.

Jeugdhuis The Nooddle blaast dit 
jaar 20 kaarsjes uit. Het huurcontract 
werd vernieuwd, er zijn een nieuwe 
keuken en terras en binnenkort 
krijgt de zaal ook een nieuwe bar. 
Een dikke proficiat en dankjewel 
aan de vele vrijwilligers. Op naar de 
volgende 20 jaar!

In overleg met de jeugd- en sportver-
enigingen krijgt de fuif- en turnzaal 
stillaan vorm. De nieuwe polyva-
lente zaal is een oplossing voor het 

wegvallen van zaal Reigerlo en biedt 
een nieuwe thuis aan Turnclub 
De Kangoeroetjes, Top-Spin en de 
Bereschutters. Als alles goed 
verloopt, worden de eerste danspas-
sen in het voorjaar van 2017 gezet. 

Op drie begraafplaatsen in onze 
gemeente werd een sterretjesweide 
aangelegd. Ouders kunnen daar 
sereen afscheid nemen van hun 
doodgeboren kindje.

Open Monumentendag 2015 was 
een topeditie. Volgens schepen van 
Erfgoed Barbara Vandenbrande 
bezochten meer dan 900 mensen 
de Schuur van GBJ De Zande en de 
HMM Gods-Kerk. De fototentoon-
stelling ‘Beernem In Beeld’ in het 
Schepenhuys mocht 525 bezoekers 
verwelkomen.

Gemeenteraadslid Wouter De Corte 
vroeg bij de politiezone van Het 
Houtsche alle Beernemse gegevens 
van de voorbije jaren op voor een 
ongevallenanalyse, die hij begin 
juni op de gemeenteraad presenteer-
de. De belangrijkste conclusies wor-
den meegenomen in het voor 2016 
geplande nieuwe mobiliteitsplan. De 
uitgebreide analyse van Wouter kan 
je nalezen op onze webstek.

Sinds juli kunnen culinaire liefheb-
bers door onze gemeente fietsen 
via de Happen- en Trappenroute 
‘Kleurrijk Koersen door Vlaande-
ren’.  Al 196 mensen namen deel aan 
deze fietsroute langs verschillende 
restaurants in Knesselare, Beernem 
en Assebroek.

Beernemse leerlingen van het vijfde 
en zesde leerjaar kunnen sinds 
september terecht in de Beernemse 
Techniekacademie. Een mooi aan-
bod voor veel  kinderen want de eer-
ste twee workshops mochten telkens 
twintig deelnemers verwelkomen.

Binnenkort krijgt Beernem zijn 
eerste ondergrondse 
glascontainer, op de parking 
van Sporthal Drogenbrood. 
Volgens schepen van Afvalbeleid 
Jef Vansteenhuyse zal die container 
minder geluidshinder veroorzaken 
en een stuk gebruiksvriendelijker 
zijn voor rolstoelgebruikers.

Uit cijfers van IVBO blijkt dat 
Beernem in 2014 de beste afval-
sorteerder is van alle negen 
gemeenten van dit intergemeente-
lijke samenwerkingsverband. Wij 
verbranden met 153 kg per inwoner 
het minst huishoudelijk afval.

De voorbije zomer was er heel wat te beleven in Beernem. Voor de tweede maal 
op rij pakte schepen van cultuur Gijs Degrande uit met een boeiend cultureel zo-

merprogramma 
voor jong en oud.

Schepen van 
Toerisme Barbara 
zette dan weer 
de toeristische 
troeven van onze 
gemeente in de 
kijker met een 
zomerse picknick 
in de Kooldreef,  
een mooie foto-
tentoonstelling 
en een gesmaakte 
fietstocht langs 
de Beernemse 
B&B’s.

De komende maanden wordt er op verschillende plaatsen 
volop doorgewerkt in Beernem. Deze openbare werken 
zorgen voor een vernieuwing van het openbare domein en 
verfraaien de gemeente. Schepen van Openbare Werken Gijs 
Degrande geeft ons  een beknopt overzicht van de belang-
rijkste verwezenlijkingen.

FIETSPAD TUSSEN HET VLIEGEND PAARD EN OEDELEM
“Nu het fietspad tussen het Vliegend Paard en Oedelem 
zo goed als klaar is, wordt ook  het tweede deel tot aan 
Assebroek afgewerkt”, zegt Degrande. “Dit betekent een 
forse verbetering voor het comfort en vooral voor de 
veiligheid van onze fietser. Mits goede weersomstandig-
heden zal het volledige  fietspad eind 2015 klaar zijn.”  

RIOLERINGSWERKEN RUWESCHUURSTRAAT
Begin september zijn ook de rioleringswerken in de  
omgeving van de Ruweschuurstraat gestart. De project-
zone loopt van de Tinhoutstraat over de ganse Ruwe-
schuurstraat tot in de Hoogstraat. In totaal gaat het om 
ongeveer honderd woningen waarvan het afvalwater 
wordt gezuiverd. In de werken zitten ook twee opval-
lende aanpassingen: de kruising met de Hoogstraat 
wordt heraangelegd en in de Tinhoutstraat komt er een 
wegversmalling  De werken zullen vermoedelijk ander-
half jaar duren.

OPWAARDERING  BLOEMENDALESTRAAT
Het zogenaamde ‘Stil Ende’ wordt momenteel omge-
vormd tot een fraaie dorpstraat die een pak veiliger 

wordt door nieuwe breden voetpaden en voldoende par-
king. Ook het wegdek wordt volledig vernieuwd. Vaste 
parkeervakken maken een einde aan het wisselend par-
keren en de nutsleidingen gaan eindelijk ondergronds. 
Midden november worden de werken afgerond.

ONDERHOUD WEGEN EN VOETPADEN
Schepen Degrande stipt ook onderhoud aan voor diverse 
wegen en voetpaden: “De  Hooiestraat krijgt de komende 
maanden een nieuwe asfalteringslaag, het fietspad langs 
Vaart-Noord wordt doorgetrokken onder de brug tot de 
aansluiting met de Legeweg en er zijn dringende herstel-
lingswerken aan de voetpaden in de Meulestraat en de 
Sint-Jorisstraat. In het voorjaar van 2016 wordt  de wijk 
’t Hof in Sint-Joris heraangelegd. Ook de Heirweg  krijgt 
een nieuwe asfaltlaag.  Verder bereiden we onder meer 
de renovatie van de Vullaertstraat en de aanleg van het 
fietspad in de Sijselestraat voor.”

Zomer vol Zomer vol cultuurcultuur

Deze werken verfraaien en vernieuwen onze 
gemeente. – schepen Gijs Degrande 

Openbaar domein in eenOpenbaar domein in een nieuw jasjenieuw jasjenieuw jasje Beernem bruist!

Veel kans dat je als bezoeker van 
de bibliotheek  straks een tasje 
koffie kan drinken bij het lezen 
van de krant.  Het gemeentebe-
stuur reageerde positief op een 
voorstel van gemeenteraadslid 
Lode Vanneste. Die vroeg op de 
zitting van september om op 
vrijdag- en zaterdagmorgen 
koffie in de bib te voorzien.
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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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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