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De asiel- en migratiecrisis beheerst al vele
maanden het nieuws. Staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken staat al die tijd
al in het oog van de storm. Pakt de regering
deze crisis goed aan? Ontbreekt het niet aan
een krachtig Europees antwoord op de
migratie- en vluchtelingenstroom?

DONDERDAG

5 oktober
20 uur

OC De
Kleine Beer

Op deze en veel andere vragen krijgt u op deze
gespreksavond een antwoord. En wel van de
staatssecretaris zelf. We hopen u massaal te
verwelkomen op 5 oktober. Opgelet: het aantal
plaatsen in beperkt, dus schrijf u tijdig in via
beernem@n-va.be.

THEO KOMT NAAR BEERNEM
Fietspunt blijft!
Het oude stationsgebouw in Beernem wordt binnenkort afgebroken. De gemeente moet daardoor op zoek naar een oplossing voor het Fietspunt. OCMW-raadslid Brecht Vandermoere vertelt dat Beernem koos voor de aankoop van containers die
ingericht zijn als werkplaats en die voorzien zijn van toiletten: “De aankoop kost ongeveer 40 000 euro. Met de steun van het
OCMW en de gemeente wordt later een vast gebouw voorzien voor het fietspunt met daarbij ook openbare toiletten.”
Eens dit gebouw er is, kunnen de containers dan op een andere
plaats ingezet worden of doorverkocht worden. Er wordt ook
onderzocht of er naast het Fietspunt ook andere activiteiten
mogelijk zijn. Daarbij denkt de gemeente aan een infopunt of
een satellietpost van de toeristische dienst.
Niet alleen kunnen mensen aan het Fietspunt terecht voor
een kleine herstelling van hun fiets, het zorgt ook voor sociale

tewerkstelling in onze gemeente. De mensen die er actief zijn,
zorgen naast eerste hulp bij fietspech
ook voor onderhoud van de fietsenstalling en de netheid van de stationsomgeving.
Brecht Vandermoere,
OCMW-raadslid

Beernem zomert
Ook deze zomer waren er heel wat fijne activiteiten in onze gemeente waarop je onze mandatarissen kon aantreffen: de
tweede editie van het Foodtruckfestival, de start van het toeristisch seizoen met de picknick in Casale Del Vino, het fijne
Oostveld-kermis, de popup leestuin aan de bibliotheek, Vlaanderen Feest, de openluchtfilms in Kleuterweelde en Kooldreef,
de Zomerexpo in het Schepenhuys, het exlusieve Apéro Chateau en het druk bezochte Bunkerrock in Oedelem. Enkele foto’s!

beernem@n-va.be

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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Druk, maar leuk najaar
Beste inwoner van Beernem, Oedelem
en Sint-Joris,
Het belooft een heel druk najaar te
worden voor N-VA Beernem, want
binnen amper een jaar zijn het weer
gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA
werkt aan een helder en duidelijk
programma en smeedt een sterke ploeg.
Onze enthousiaste bestuursploeg
werd uitgebreid met enkele nieuwe
Beernemnaars die met veel goesting
hun schouders onder het N-VAproject. Met twee van hen hebben we
een gesprek in dit nummer. Youngster
Branco Francois, binnenkort 18 en
talent op vele gebieden, vertelt over
zijn activiteiten in de Beernemse
jeugdverenigingen en sportclubs.
Ook Lien De Wispelaere leren we
beter kennen. Verkeersveiligheid en
kinderopvang zijn voor deze jonge
mama en onthaalmoeder enorm
belangrijk.
Een topactiviteit dit najaar wordt
ongetwijfeld de gespreksavond met
Theo Francken. Op vijf oktober komt
de staatssecretaris op bezoek in OC
De Kleine Beer. Iedereen is welkom
voor een boeiende avond met de
populairste politicus van Vlaanderen.
De plaatsen zijn wel beperkt, dus
reserveer tijdig uw plek!
Rein Ringoot, voorzitter N-VA
Beernem

Mobiliteit en verkeersveiligheid:

Een blik vooruit

Vlot en veilig
verkeer blijven
de prioriteit.
Wouter De Corte,
gemeenteraadslid

Toen de N-VA in 2012 toetrad tot het Beernemse gemeentebestuur, was
ons Witboek voor Verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Vijf jaar
later is dit witboek bijna helemaal gerealiseerd. En wat nog niet werd
uitgevoerd, staat in de steigers voor de volgende legislatuur. N-VA
Beernem is trots op wat er bereikt werd. Bovendien vertalen de
verkeersmaatregelen zich in lagere ongevallencijfers.
In april 2011 lanceerde N-VA Beernem de
website www.veiligverkeerbeernem.be. De
inwoners konden daar verkeersproblemen
in de gemeente signaleren. De website
werd een succes. Er werden zesentwintig
pijnpunten aangebracht, er kwamen veel
reacties binnen en er werd meer dan 5 000
keer gestemd.

Uitdagingen voor Beernem

Ook de komende jaren blijft de N-VA zich
inzetten voor een veilig Beernem. Wouter
De Corte, gemeenteraadslid en de N-VAverkeersdeskundige, kiest voor een visie
op lange termijn: “Tal van uitdagingen
komen immers op ons af, zoals de invoering van de kilometerheffing op autosnelwegen, de druk van het zwaar vervoer op
onze kernen en de verminderde dienstverlening van de NMBS en De Lijn. De
concentratie van het verkeer op de grote
assen en de moeilijke combinatie van

woon-, werk- en vrijetijdsverkeer moeten
we ook opvangen.”

Kansen voor beter en vlotter verkeer

Wouter ziet gelukkig nieuwe kansen die in
2012 allesbehalve vanzelfsprekend leken:
“Zo zijn elektrische fietsen goed ingeburgerd en kijken we ook anders aan tegen
elektrische wagens. Ook het openbaar
vervoer kan gemakkelijker gecombineerd
worden bij langere verplaatsingen. En wat
te zeggen over de vele rijhulpmiddelen
die weldra de veiligheid van de meeste
wagens zullen verhogen?”
Op al deze zaken ontwikkelt N-VA
Beernem een visie die rekening houdt
met doorstroming en veiligheid voor alle
weggebruikers. Daarmee willen we de
basis leggen voor het verkeersveiligheidsen mobiliteitsbeleid in Beernem van de
komende jaren.
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Nieuwe bestuursleden in de kijker:

Lien De Wispelaere en Branco Francois
“Investeren in de
jeugd is investeren
in de toekomst.

Ik wil m’n steentje
bijdragen aan een
beter Beernem.

Branco Francois

Lien De Wispelaere

De voorbije maanden versterkten verschillende mensen de bestuursploeg van N-VA Beernem. In dit magazine stellen we twee nieuwe gezichten aan u voor: Branco Francois en Lien De Wispelaere.
Branco telt 17 lentes en start binnenkort
met z’n studies toegepaste economische
wetenschappen aan de KULAK. Hij
is actief in de inclusiejeugdbeweging
Oranje. Tijdens de zomermaanden is
hij monitor bij Grabbelpas of trainer op
een sportkamp. Hij is ook een beloftevol
triatleet.
Lien De Wispelaere is 34 en woont in
Oedelem. Ze is gehuwd en heeft twee
dochters. Samen met haar zus heeft ze
een kinderdagverblijf in de Holleweg.
Zowel aan Lien als Branco vuurden we
een aantal vragen af.

Waarom koos je voor N-VA Beernem?

Branco: De N-VA is een partij die gaat
voor verandering. Ze deed dat de voorbije jaren al op verschillende vlakken en
beleidsdomeinen. En ik ben er zeker van
dat ze dit zal blijven doen.
Lien: Ik ben geboren en getogen in
Oedelem en ik kan me geen betere plaats
kan inbeelden om te wonen. Maar er is
altijd ruimte voor verbetering. En dan
komt N-VA Beernem in de kijker.
Het is de partij die staat voor verandering
en die hard werkt aan het verbeteren van
onze gemeente. Een partij waarin ik me
200 procent kan vinden.

beernem@n-va.be

Wat is voor jullie belangrijk?

Branco: Ik ben veel bezig met sport en
jeugdwerking. In het huidige Vlaanderen
is sport niet alleen belangrijk omwille
van de vele topsporters die we voortbrengen. Het is ook een uitlaatklep: het
ideale middel tegen stress en prestatiedruk. Investeren in jeugd is investeren
in de toekomst. Wanneer de kinderen en
jongeren zich goed voelen en de ruimte
krijgen om zichzelf te ontplooien, gaan
we een mooie toekomst tegemoet.
Lien: Als jonge moeder en uitbaatster
van een kinderdagverblijf vind ik de
kinderopvangwijzer en het nieuwe Huis
van het Kind zeer belangrijk. Beiden
zijn een absolute meerwaarde voor jonge
gezinnen in onze gemeente. Schepen van
Kinderopvang Barbara Vandenbrande en
haar medewerkers werkten hard aan een
mooi en gevarieerd jaarprogramma. Met
succes!

Wat was volgens jou de belangrijkste
verwezenlijking in Beernem de
voorbije jaren?

Branco: De nieuwe atletiekpiste is een
enorme verbetering voor de vele atleten
en joggers in Beernem. Ook de nieuwe
fuif- en turnzaal klinkt veelbelovend. Net
als veel Beernemse jongeren kijk ik uit
naar het resultaat. Sinds het wegvallen
van zaal Reygerlo was de vraag naar een
nieuwe fuifzaal groot. Dankzij de nieuwe

zaal wordt het jeugdhuis niet meer overvraagd voor fuiven.
Lien: De ambitieuze en toffe ploeg van
N-VA Beernem realiseerde de voorbije
jaren veel mooie dingen voor jong en
oud. Ik denk daarbij aan de renovatie van
het Schepenhuys en de omvorming van
het begraafpark in Oedelem. Daarnaast
zijn er de uitbreiding van de bibliotheek
en de nieuwe lokalen voor de Beernemse
Scouts en de Chiro’s van Oostveld en
Sint-Joris.

Wat is voor jullie de komende jaren de
belangrijkste uitdaging?
Lien: Veiligheid wordt volgens mij
een belangrijk thema in Beernem. De
gemeente moet niet alleen de veiligheid
van onze vernieuwde bedrijvenzone
garanderen maar ook de veiligheid van
de eigen woningen. Daarnaast mogen we
ook de veiligheid aan de schoolpoort niet
vergeten. Zelf wil ik graag m’n steentje
bijdragen aan het verbeteren van onze
gemeente. Ik hoop dat we met de N-VA
de kans krijgen om verder te werken aan
dat project.

Branco: Het wordt een uitdaging om de
verandering die sinds 2013 is ingezet, ook
de komende jaren aan te houden. Ik ben
er echter zeker van dat N-VA Beernem
daarin zal slagen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Barbara Vandenbrande lanceert
Beernemse horecagids

Openbare werken op volle toeren

Beernem lanceert de
gloednieuwe horecagids ‘Uit Eten in
Beernem’. Schepen
van Lokale Economie
en Toerisme Barbara
Vandenbrande wil met
dit initiatief de lokale
horeca breder bekend
maken en ondersteunen.

De komende maanden staan er heel wat projecten
op stapel in Beernem. N-VA-schepen van Openbare
Werken Gijs Degrande werkt stevig door aan de
opwaardering van het openbaar domein. Hij geeft
een overzicht van de lopende en geplande investeringen.

“De nieuwe gids geeft onze inwoners én toeristen een duidelijk
overzicht van de vele culinaire troeven die we hebben”, zegt de
schepen. “Een bruisende horeca is immers bijzonder belangrijk voor de lokale economie, als toeristische aantrekkingspool
en sociale ontmoetingsplaats. In het commercieel strategisch
plan neemt de horeca dan ook terecht een prominente plaats
in.”

“De voorbije maanden hebben we verschillende dossiers intensief voorbereid”, zegt Gijs. “Denk maar aan het rioleringsproject Zeldonk, de nieuwe fietspaden in de Parkstraat, de
vernieuwing van de Beernemstraat, Scherpestraat en Hoornstraat of de totale renovatie van de Vullaertstraat. Daarnaast
willen we lopende projecten zoals de fietspaden en riolering in
de Sijselestraat of de parking in de Bruggestraat zo vlot mogelijk afwerken.”

Deelnemen bewust eenvoudig

“Werken veroorzaken helaas altijd wat hinder. Die proberen
we zo veel mogelijk te beperken. Belangrijk is dat we het resultaat voor ogen houden. En dat is altijd een verbetering van het
openbaar domein, de verkeersveiligheid en verfraaiing van de
gemeente”, besluit schepen Degrande. “Daar zetten we dan ook
zwaar op in.”

In de nieuwe gids staan zowel stijlvolle restaurants, gezellige
tearooms, lekkere frituren als enkele trendy buitenbars.
Daarnaast zijn er heel wat leuke plekjes voor een snelle hap of
een frisse pint. Deelnemen werd bewust heel eenvoudig en
goedkoop gehouden.
Vandenbrande: “Ondernemers hebben al voldoende papierwerk. Geïnteresseerde horeca-uitbaters nemen kosteloos deel.
De gids is gefinancierd met Europese, Vlaamse en Beernemse
middelen. Op het bezorgen van de juiste informatie na,
hoefden zij verder niets te doen.”

 ees een volledig overzicht van de geplande werken op
L
www.n-va.be/beernem.

Tweede renovatiefase Sinjo van start
Binnenkort start de tweede fase van de vernieuwing van het
gemeenschapscentrum in Sint-Joris. Volgens schepen van Cultuur
Gijs Degrande zal de zaal dankzij de nieuwe investering volledig op
punt staan.
“In deze laatste fase vernieuwen we het schrijnwerk en komt er een
nieuwe keuken”, verklaart de schepen. “Vorig jaar namen we al de
grote zaal van de Sinjo al onder handen en renoveerden we het dak en
het schrijnwerk. Ook kwam er een nieuw terras. De vernieuwde zaal is
een succes. Dat blijkt alvast uit de groeiende interesse en het stijgend
gebruik van de zaal. Met de nieuwe keuken zal de Sinjo helemaal af
zijn. Voor deze opwaarderingswerken trekt de gemeente € 30.000 uit.”

 il jij ook de horecagids doorbladeren? Dat kan! De gids is
W
verkrijgbaar in het toerismekantoor, in het gemeentehuis en
bij alle logiesuitbaters.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Nieuwe Bizz Awards zet
ondernemers in de kijker
Beernem is trots op haar ondernemers en wil hen
met een nieuwe Bizz Award extra in de kijker
zetten. Schepen van Lokale Economie Barbara
Vandenbrande nam hiervoor het initiatief.
“We hebben in onze gemeente een breed scala aan ondernemers”, zegt ze. “Daar zijn we blij om, want goed ondernemerschap is een absolute meerwaarde. En dat zetten we graag in de
schijnwerpers. De uitreiking van de Bizz Awards stimuleert,
inspireert, verbindt en geeft bekendheid aan ondernemerschap
in Beernem. De award is een nieuw onderdeel van het commercieel strategisch plan dat stillaan op kruissnelheid komt.”

Drie categorieën
Een onafhankelijke jury selecteerde telkens drie kandidaten in
drie verschillende categorieën: gevestigde waarde, innovatief
bedrijf en jonge ondernemingen. Dit gebeurde op basis van
criteria als langetermijnvisie, ambitie, innovatie en maatschappelijke inzet en betrokkenheid.

Alle genomineerden mochten hun bedrijf voorstellen op
donderdag 24 augustus in het prestigieuze Di Coylde. Nu is
het aan het brede publiek om een stem uit te brengen via de
gemeentelijke website. De uitreiking van de awards vindt plaats
op maandag 6 november tijdens de jaarlijkse Bizz-avond.

Kunstgrasveld voor
Beernemse voetballers?
De gemeente Oostkamp besliste in augustus om een
voetbalveld in kunstgras aan te leggen in haar deelgemeente Ruddervoorde. Het wordt al het tweede
synthetische voetbalveld in onze buurgemeente want
ook in Oostkamp zelf ligt er sinds 2016 een dergelijk terrein. Is zo’n veld ook voor onze gemeente een
optie? We vroegen het aan Lode Vanneste, die niet
alleen gemeenteraadslid is, maar ook een fervent
voetballer.

 aadslid Lode Vanneste ziet
R
voordelen in een kunstgrasveld.

“Een kunstgrasveld heeft alleszins heel wat pluspunten”, meent
Vanneste. “Een gewoon veld kan per seizoen 250 uur bespeeld
worden, terwijl dat bij een kunstgrasveld onbeperkt is. Daarnaast kan een synthetisch veld onder gelijk welke weersomstandigheden gebruikt worden. Alleen bij sneeuw is voetballen niet
mogelijk. Verder is er amper onderhoud nodig, moet er geen
water gesproeid worden in de zomermaanden en is het ook niet
nodig om schadelijke pesticiden te gebruiken bij het bestrijden
van onkruid.”

Vanneste vast. “Naast de atletiekpiste kwam er ook een nieuwe
fuif- en turnzaal in Drogenbrood. Daarnaast krijgt VVC
Beernem eindelijk een nieuwe infrastructuur. De huidige
gebouwen waren al meer dan een decennium tot op de draad
versleten. De nieuwe kleedkamers, berging, kantine en tribune
hebben een prijskaartje van 1,7 miljoen euro. Een kunstgrasveld aanleggen zou nog eens 300 000 tot 400 000 euro kosten.”

Oplossing voor terreindruk

Project na 2018 in de steigers?

Volgens Lode Vanneste kan een kunstgrasveld een oplossing
zijn voor de terreindruk in onze gemeente. Zowel VVC
Beernem als KFS Sint-Joris Sportief hebben amper genoeg
velden om alle spelers optimaal te laten trainen. Toch is een
dergelijk veld dit niet meer voor deze legislatuur. De reden is
eenvoudig: een euro kun je maar één keer uitgeven.

Voor de volgende bestuursperiode is een kunstgrasveld wel een
ernstige denkpiste. Zeker als Vlaams Minister van Sport
Philippe Muyters opnieuw subsidies voorziet zoals hij dat in
2014 al eens deed. En als er inderdaad een kunstgrasveld komt,
dan moet dat volgens Lode openstaan voor alle erkende Beernemse ploegen, met een evenredige verdeling van de beschikbare trainingsuren. Ook occasionele gebruikers moeten het
terrein kunnen huren. Wordt meer dan waarschijnlijk vervolgd!

“De voorbije vijf jaar is er flink geïnvesteerd in sport”, stelt

www.n-va.be/beernem

