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Beernem krijgt extra geld van Vlaamse Regering (p. 2)

N-VA pleit voor belbus aan ’t Patershof (p. 3)
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Beernemse meerderheid weigert
extra groene investeringen
In september 2019 kreeg het gemeentebestuur de kans om
te investeren in een windenergieproject van Portfineco in
Zeebrugge. Dat voorziet verschillende windmolens in de haven
van Zeebrugge. Maar de Beernemse meerderheid besliste om
slechts in te tekenen voor een minimumbedrag van 5 600 euro.

100 000 euro voor
hernieuwbare energie

“Een gemiste kans”, aldus
voormalig schepen van Financiën Jef Vansteenhuyse. “De
voorbije jaren heeft de N-VA
samen met CD&V 100 000 euro
opzijgezet om te investeren in
hernieuwbare energie. Daarom
stelden wij op de gemeenteraad voor om het bedrag op te
trekken van 5 600 euro naar
100 000 euro. Maar de drie
andere partijen gingen niet
mee in ons voorstel. Jammer,
want de middelen zijn er en het
rendement van acht procent
was verzekerd.”

“Met de N-VA willen wij
groene beloftes omzetten in
daden”, verduidelijkt Jef Vansteenhuyse. “Hopelijk dienen
er zich snel nieuwe kansen aan
en blijven de middelen gereserveerd voor groene projecten.”
Jef Vansteenhuyse
Gemeenteraadslid

Ceremonie voor
wie succesvol
inburgert
N-VA willen iedereen die
inspanningen levert om te integreren en met succes een
inburgeringstraject afrondt, belonen met een ceremonie. Zij
geven het goede voorbeeld en verdienen dus een pluim.

Een hechte gemeenschap
In 2017 meldden 21 nieuwkomers uit Beernem zich
aan bij een onthaalbureau.
In hetzelfde jaar tekenden
10 nieuwe Beernemnaars
een inburgeringscontract en
behaalden 13 mensen met
succes hun inburgeringsattest.
De inburgering van deze
nieuwe inwoners is essentieel
voor een hechte gemeenschap
in Beernem.

Vlamingen en Beernemnaars
in de bloemetjes te zetten
voor hun engagement. Zo
moedigen we hen tegelijk aan
om actief aan onze samenleving in Beernem te blijven
deelnemen. In heel wat
Vlaamse steden en gemeenten is zo’n plechtig moment
een echt succes. Dat zal in
Beernem niet
anders zijn.”

Fractievoorzitter Gijs
Degrande: “We willen een
officiële en plechtige gelegenheid om deze nieuwe

Gijs Degrande
Fractievoorzitter

Barbara Vandenbrande wil huiswerkklas en -begeleiding
Op 30 augustus opende het nieuwe Huis van het Kind in Sint-Joris. Gewezen Schepen van Kinderopvang Barbara Vandenbrande
stond aan de wieg van het project en was uiteraard zeer tevreden met het resultaat. Ze lanceerde in de gemeenteraad twee ideeën
voor het nieuwe Huis.
Zo pleitte ze voor de inrichting van een huiswerkklas, waar
kinderen meteen na school hun huiswerk kunnen afwerken.
Daarnaast vroeg Barbara ook om huiswerkbegeleiding in te
richten voor kansarme gezinnen of gezinnen die nood hebben
aan ondersteuning.

Buurgemeenten geven het goede voorbeeld

Vandenbrande: “In verschillende buurgemeenten – waaronder
Zedelgem, Oostkamp en Torhout – zijn er recent vergelijkbare

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

projecten opgestart. De gemeente Aalter mocht vorig jaar zelfs
haar project voorstellen op de European Social Services
Conference in Milaan. Het project bleek een voorbeeld voor
verschillende andere Europese gemeenten. Ook
Beernem kan niet achterblijven. De N-VA
vraagt meer ambitie voor onze gemeente.”
Barbara Vandenbrande
Gemeenteraadslid
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Wist u dat …
de beloofde paaltjes langs de invalswegen van het
industrieterrein er eindelijk komen?
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De inbraakcijfers in en rond het industriepark blijven veel te hoog. Al sinds
2015 vraagt politieraadslid Lode Vanneste om paaltjes te plaatsen op het
fietspad aan de oude kanaalarm en aan de fietstunnel ter hoogte van Di
Coylde. “Zulke paaltjes maken het voor potentiële inbrekers moeilijker om
met de wagen vlot tot aan
het bedrijventerrein te
rijden”, legt Lode uit.
Politieraadslid Lode
Vanneste stelde voor om
Hij herhaalde zijn vraag
op het industrieterrein
nog eens op de gemeenpaaltjes te plaatsen die
teraad van september en
het inbrekers moeilijk
kreeg een positief antmaken.
woord van de burgemeester. Nu nog wachten op de
uitvoering.

Dankzij de N-VA-ministers in de Vlaamse Regering
krijgen de lokale besturen extra middelen.

Jan Jambon bijna 3 miljoen euro
investeert in Beernem?
Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse
Regering voorziet een pak extra centen voor
de Vlaamse gemeenten. Fractievoorzitter
Gijs Degrande reageert heel tevreden: “De
Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de
betaling van de ambtenarenpensioenen over
en geeft de gemeenten extra budget voor hun
open ruimte. Beernem krijgt zo 2,8 miljoen
euro. Wij rekenen erop dat dat geld ingezet
wordt om Beernem écht beter te maken, met
goede fietspaden, veilige wegen en een sterk
onderwijs. Concreet denken we aan de vernieuwing van de fietspaden en weginfrastructuur in de Akkerstraat-Beverhoutsveldstraat
en de Beernemstraat-Scherpestraat, én aan de
renovatie van gemeenteschool De Notelaar.”

de Beernemse voetbalvelden extra aandacht krijgen?
De velden aan het nieuwe voetbalcomplex van Drogenbrood en Den
Akker lagen er bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen dramatisch bij.
Lode Vanneste vroeg de gemeenteraad om maatregelen. Zo kan een degelijke
sproei-installatie soelaas brengen.
Hij stelde ook voor om gezuiverd afvalwater op te halen bij
Aquafin en daarmee de velden
te besproeien. Tot slot pleitte hij
voor de aanleg van een kunstgrasveld. Vanneste: “De drie
provinciale voetbalverenigingen
kunnen dat veld dan maximaal
bespelen. Wie weet het begin van
een verdere samenwerking …”

Veel volk, sfeer en gezelligheid
op Beernemse avondmarkt
Op vrijdag 20 september was er de 43ste editie van de
Beernemse avondmarkt in en rond de Bloemendalestraat.
Ook dit jaar zorgde de Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden voor een vlekkeloze organisatie.
Er was heel wat animatie rond de ‘Platse’ van Beernem.
Uiteraard was ook N-VA Beernem weer graag van de partij.
Heel wat leden, sympathisanten en andere Beernemnaars
vonden de weg naar onze vernieuwde stand vlak bij het
marktplein aan het gemeentehuis. Ze genoten er van een
glaasje cava en een lekkere Vlaamsche Leeuw. Hopelijk mogen
we u volgend jaar weer zo talrijk ontvangen!

beernem@n-va.be
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Bestuurslid Arthur Mortier is tevreden met de ingrepen in
de stationsomgeving, al is er nog ruimte voor verbetering.

de stationsomgeving dankzij de N-VA toch al iets
veiliger wordt?

Bestuurslid Lien De Wispelaere neemt het op voor
de katten in Beernem.

Onze expert openbaar vervoer Arthur Mortier blijft de werken aan het
station op de voet volgen. “Een absolute noodzaak, want nog tot halfweg
2021 moeten de zwakke weggebruikers zich verplaatsen via de brug om de
drukke Stationsstraat of de Wingene Steenweg te dwarsen”, aldus Arthur.
Arthur slaagde erin om de gemeenteraad tot actie te overhalen: “Zo is de
zone 30 die eindigde op de brug uitgebreid. Ook is parkeren op de brug nu
verboden. Voetgangers moeten zich dus niet meer op het fietspad begeven
om de geparkeerde auto’s te omzeilen. Bovendien wordt de toegangsweg
langs het bos naar het perron voor Gent verhard.” Andere voorstellen
vonden helaas geen gehoor bij de meerderheid. Zo wordt de fietsoversteekplaats aan de brug langs de kant van Wingene Steenweg niet gewijzigd in een zebrapad. En ook de fietsenstalling op het natte gras aan de
Hubert d’Ydewallestraat verhuist niet naar de reeds afgewerkte parking.

kattenbaasjes binnenkort meer
informatie krijgen over het
zwerfkattenbeleid?
Op vraag van bestuurslid Lien De Wispelaere
zal de gemeente de inwoners op de hoogte
brengen van vangacties van zwerfkatten.
Eigenaars van katten zijn zo beter geïnformeerd en kunnen hun voorzorgen nemen.
Positief is ook dat er in onze gemeente twee
extra schuilhokken voor zwerfkatten komen
met bijhorende infoborden. Daar zorgde
minister van Dierenwelzijn Ben Weyts voor.
De gemeente bekijkt nu hoe ze die zo efficiënt
mogelijk kan inzetten.

N-VA Beernem lokale handelaars blijft steunen met de
campagna #ikkoopinbeernem?

Gemeenteraadslid Arthur Coucke vraagt
meer steun voor de lokale handelaars.

N-VA Beernem wil inwoners meer stimuleren om in eigen gemeente te
winkelen. Zo steunen we meteen ook alle handelaars in onze gemeente.
Daarom stelde gemeenteraadslid Arthur Coucke voor om onder de noemer
#ikkoopinbeernem een campagne uit te werken met advertenties en foto’s
op sociale media. Arthur haalde de mosterd in de gemeente Herzele.
“Deelnemende winkeliers zetten er hun zaak online in de kijker, bieden
klanten iets extra aan en organiseren een fotowedstrijd. Klanten kunnen
hun winkelbezoek op sociale media zetten met de hashtag en zo een prijs
winnen.” De gemeenteraad reageerde positief op het voorstel van Arthur.

Christine Stroobandt wil belbus aan ’t Patershof
N-VA Beernem wil op het domein van ’t Patershof een halte voor een
belbus. Gemeenteraadslid Christine Stroobandt deed al een aanvraag
bij De Lijn en legde haar voorstel ook voor op de gemeenteraad.
“Ook de bewoners van ’t Patershof moeten op een comfortabele manier
met het openbaar vervoer kunnen reizen”, aldus Christine. “Zeker de
rolstoelgebruikers zouden dankzij de belbus gemakkelijker hun boodschappen kunnen doen, een bezoek kunnen afleggen of op consultatie
gaan. Maar ook bezoekers van ’t Patershof kunnen een beroep doen op
de belbus. De bushaltes in de Parkstraat bevinden zich te ver en het hoge
trottoir is hier en daar een obstakel.”
Christine Stroobandt
Gemeenteraadslid
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Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

