
•  Het bureau stelt meermaals dat er een 
gebrek aan visie en management is bij 
beleidsploeg van CD&V, Vooruit en 
Groen. 

•  Er is geen langetermijnplanning rond 
infrastructuur. De vraag stelt zich zelfs 
of er in de toekomst nog marge is voor 
bijkomende infrastructuur.

•  Er is geen actief patrimoniumbeheer.
•  Het bestuur heeft te weinig aandacht 

voor de mogelijkheden en beschikbare 
middelen.

•  Er is een beperkte aandacht voor 
klimaat en economie.

•  Er is dringend nood aan een visie op 
ruimtelijk ontwikkeling.

•  Ook het mislukt traject voor een inter-
gemeentelijk zwembad met Oostkamp 
passeert de revue.

•  Er is een grote druk op de draagkracht 
van de medewerkers.

Daarnaast was er de voorbije maanden 
groot verloop bij het gemeentepersoneel, 
terwijl nieuwe vacatures moeilijk inge-
vuld geraken. 

Zo kan het niet verder
“Zo kan het niet verder”, stelde N-VA-
fractieleider Gijs Degrande op de 
gemeenteraad van oktober. “Naast een 
gebrek aan financieel beleid is dat nu ook 
het geval op vlak van bestuur en organi-
satie. Deze aanhoudende problemen zijn 
bijzonder pijnlijk om vast te stellen, want 
in de vorige bestuursperiode zorgde de 
N-VA voor de versterking van het organi-
satiemodel van de gemeente.”

Extra toelichting gevraagd
“Er gaat bij het huidige schepencollege 
blijkbaar geen enkele alarmbel af. Daarom 
vragen we een uitgebreide toelichting van 
dit onderzoeksrapport tijdens een extra 
gemeenteraadscommissie en roepen we 
de huidige beleidsploeg op tot actie.” 
Meerderheidspartijen CD&V, Groen en 
Vooruit verklaarden zich akkoord om 
het rapport integraal te bespreken met de 
leden van de gemeenteraad. Voorlopig is 
het niet duidelijk wanneer deze bespreking 
zal plaatsvinden.

Beste inwoner van 
Beernem, Oedelem 
en Sint-Joris,

Zorgwekkend. Zo leest de con-
clusie van een doorlichting van 
het Beernemse gemeentebestuur 
door een onafhankelijk bureau. 
Het is al langer bekend dat er een 
gebrek is aan een goed fi nancieel 
beheer bij de huidige beleids-
ploeg. Maar nu blijkt dat er ook 
een gebrek aan visie en manage-
ment is en dat er verschillende 
andere tekortkomingen zijn. N-VA 
Beernem trok daarom aan de 
alarmbel. In dit nieuwe huis-aan-
huisblad gaan we dieper in op 
deze problematiek.

Daarnaast leest u meer over 
enkele van onze constructieve 
voorstellen uit de gemeenteraad 
en over de nieuwe mandaten 
van onze vertegenwoordigers Els 
Vyncke en Evelien Tant. Ook de 
bijzondere bedanking van Bart 
De Wever voor fractieleider Gijs 
Degrande en enkele leuke weetjes 
passeren de revue.

Veel leesplezier!

Wouter De Corte
Voorzitter N-VA Beernem

Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

Geniet van het najaar!

Doorlichting gemeentebestuur 
levert zorgwekkend resultaat op
Een doorlichting door het ona� ankelijke bureau IDEA Consult begin 
dit jaar blijkt zorgwekkend voor het gemeentebestuur. Hier zijn enkele 
opvallende conclusies uit het uitgebreide rapport:
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N-VA vraagt 
natuurbegraafplaatsen 
in Beernem
Meer en meer Vlaamse gemeenten bieden de moge-
lijkheid om de as van een overledene te begraven op 
een natuurbegraafplaats. Daarbij liggen de graven 
in een natuurlijke omgeving. “Sommige natuur-
begraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig 
landschap. Overledenen worden er na de crematie op 
een ecologisch verantwoorde manier begraven in de 
natuur. De urnes zijn volledig biologisch afbreekbaar. 
Na de begrafenis worden er ook geen gedenktekens 
geplaatst. De graven op een natuurplaats zijn dus vol-
ledig anoniem”, zeg Christine Stroobandt. 

Zij stelde op de gemeenteraad van oktober 2021 voor 
om ook in Beernem deze mogelijkheid te bieden. 
Als locatie stelde ze de percelen achter de bestaande 
begraafplaats in Sint-Joris 
voor. Volgens het gemeen-
tebestuur is er momenteel 
geen vraag naar natuur-
begraafplaatsen bij onze 
inwoners. Het voorstel van 
Christine wordt daarom 
(nog?) niet gerealiseerd. 

Robotgrasmaaiers voor 
betere voetbalvelden
Verschillende Beernemse voetbalterreinen liggen er al jaren 
dramatisch bij. Dat geldt in het bijzonder voor de terreinen 
op Drogenbrood en Den Akker. Op de gemeenteraad van 16 
september 2021 stelde Lode Vanneste daarom voor om robot-
grasmaaiers te gebruiken bij het onderhoud van de voetbal-
velden in onze gemeente. 

“Dankzij een robotgrasmaaier liggen grasvelden er altijd opti-
maal en perfect gemaaid bij. Dit toestel zorgt bovendien voor 
minder personeelskosten, minder energiekosten en minder 
CO²-uitstoot in vergelijking met klassieke maaiers op benzine. 
Zelfs wanneer het regent, kan het toestel gewoon doorgaan met 
grasmaaien”, aldus Vanneste. Het gemeentebestuur reageerde 
positief op het voorstel van de N-VA en overweegt om stapsge-
wijs over te schakelen op zulke toestellen. 

Meerderheid volgt N-VA-voorstel om goedkoop asbest op 
te halen aan huis
De Vlaamse Regering wil Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en keurde daarom in 2018 het actieplan Asbestaf-
bouw goed. Via dit plan voorziet de Vlaamse overheid 27,6 miljoen euro voor de goedkope ophaling aan huis van asbest. Iedere 
gemeente kan via haar afvalintercommunale beroep doen op deze Vlaamse subsidies. Van de 300 gemeenten in Vlaanderen 
waren er begin dit jaar 45 die nog niet hadden ingetekend op deze Vlaamse oproep. Beernem bleek één van die gemeenten. 

171 ton asbest
Arthur Mortier stelde op de gemeenteraad van februari 2021 
voor om in te tekenen bij afvalintercommunale IVBO op deze 
projectoproep. De Vivaldipartijen reageerden aanvankelijk 
negatief op het voorstel van de N-VA maar veranderden uitein-
delijk toch het geweer van schouder. “Zo wordt het straks veili-
ger, makkelijker en veiliger voor gebouweigenaars in Beernem 
om asbest in zijn woning of gebouw weg te nemen. Een prima 
zaak want cijfers van OVAM tonen aan dat in Beer-
nem jaarlijks 63 adressen zich registreren voor de 
asbestinzameling en dat er gemiddeld 171 ton 
asbest wordt ingezameld”, stelt Arthur.

Arthur Mortier, N-VA-gemeenteraadslid Lode Vanneste, N-VA-gemeenteraadslid

 Het gemeente-
bestuur heeft oren 
naar het voorstel 
van de N-VA om 
robotmaaiers in 
te zetten op de 
voetbalterreinen. 

www.n-va.be/beernem
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Nieuwe N-VA-gezichten 
in politieke raden
In de gemeenteraad van september 2021 legde Els Vyncke (53) 
de eed als nieuw gemeenteraadslid voor de N-VA. Ze 
vervangt Arthur Coucke, die door zijn drukke werkagenda 
minder tijd heeft voor de politiek. Hij zet nu dus een stapje op-
zij maar blijft wel actief als bestuurslid binnen N-VA Beernem. 

De 53-jarige Els Vyncke uit Sint-Joris is al jaren een vaste 
waarde in het Bijzonder comité van de sociale dienst. Vorig 
jaar verving ze ook al enkele maanden Arthur Coucke in 
de gemeenteraad tijdens zijn verblijf in het buitenland. Els 
wordt nu definitief een van de negen raadsleden voor N-VA 
Beernem. 

Op haar beurt wordt Els in het Bijzonder Comité vervangen 
door Evelien Tant uit Oedelem. Evelien is 35 en is sinds 2018 
secretaris bij onze N-VA-afdeling. N-VA Beernem wenst 
Arthur, Els en Evelien alvast heel veel succes.

 Evelien Tant en Els Vyncke.

N-VA vraagt herziening
Gemeentebestuur wil waterfactuur niet verlagen
Begin oktober bleek in de media dat de waterfactuur in West-Vlaanderen het allerhoogst is voor inwoners van Beernem. 
Raadslid Jef Vansteenhuyse (N-VA) kaartte de problematiek aan in de gemeenteraad van oktober. 

“Onze gemeente heft 1,4 maal de gemeentelijke bijdrage voor de 
afvoer van afvalwater. Dat is het maximumtarief in Vlaande-
ren. Samen met stijgende elektriciteits- en gasfacturen zorgt dit 
voor stevige vaste kosten voor onze inwoners. Wij vragen om te 
onderzoeken of het gemeentelijk aandeel in die waterfactuur kan 
verlaagd worden”. De meerderheid weigert echter op de vraag 
van N-VA in te gaan.

Jaarlijks 850.000 euro
De waterfactuur in Vlaanderen bestaat uit drie onderdelen: de 
productie en levering van drinkwater, de zuivering van afvalwa-
ter en de kostprijs voor de afvoer van het afvalwater. Dat laatste 
onderdeel is de zogeheten gemeentelijke bijdrage waarmee rio-
leringen aangelegd en onderhouden worden. Het is de gemeente 
Beernem die deze laatste bijdrage bepaalt. Afhankelijk van het 
verbruik betalen inwoners uit Beernem tussen 23 en 79 euro 
meer per jaar dan de inwoners van Menen, de goedkoopste ge-
meente in onze provincie. Raadslid Jef Vansteenhuyse: “In onze 
gemeente geldt het maximumtarief in Vlaanderen. Dat betekent 
dat onze inwoners jaarlijks samen een bedrag van 850.000 euro 
bijdragen aan Beernem. Wij vragen dat het gemeentebestuur in 
dialoog gaat met drinkwatermaatschappij Farys en een moge-
lijke verlaging onderzoekt”.

Extra belastingbrief voor inwoners
Uit cijfers die Vansteenhuyse opvroeg bij Vlaamse Milieumaat-
schappij blijkt dat een gemiddeld gezin uit Beernem per jaar in 
totaal 386 euro betaalt voor de waterfactuur.“84 euro is voorzien 
voor de productie en levering van drinkwater terwijl 119 euro 
gaat naar de zuivering van het afvalwater. De kostprijs voor de 
afvoer van het afvalwater of de gemeentelijke bijdrage bedraagt 
tenslotte 183 euro”, besluit Vansteenhuyse. “De stevige water-
factuur is eigenlijk een derde belastingbrief geworden en komt 
bovenop de gas- en elektriciteitsfacturen die de voorbije maan-
den enorm gestegen zijn. Dit is niet evident voor mensen die het 
financieel al moeilijk hebben,” aldus Vansteenhuyse. De N-VA 
vroeg daarom om de daling van de gemeentelijke bijdrage te 
onderzoeken. CD&V, Groen en Vooruit verklaarden evenwel te 
blijven vasthouden aan het maximumtarief.

Beernem heft het maximumtarief 
voor de afvoer van afvalwater. 
Dat kan volgens ons lager.”
Jef Vansteenhuyse, gemeenteraadslid
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Bart De Wever bedankt pionier GIJS DEGRANDE
De N-VA blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. 
Nationaal voorzitter Bart De Wever zet daarom 
alle mensen van het eerste uur in de spotlights 
met een leuke attentie. Een van hen is onze 
fractieleider Gijs Degrande. 

Het succesverhaal van de stichter van onze N-VA-af-
deling is intussen bekend. Vanuit het niets stampte hij 
in onze gemeente een bloeiende afdeling uit de grond. 
In 2012 doorbrak de N-VA de absolute meerderheid in 
Beernem. En in 2018 wist onze afdeling onder impuls 
van stemmenkampioen Gijs zelfs een derde van alle 
kiezers te overhalen. Een Beernemse Vivaldi-coalitie 
hield hem in 2019 van een verdiende burgemees-
tersjerp. 

Onze bestuursleden gingen graag met Gijs op de foto toen 
hij het cadeau van Bart De Wever in ontvangst nam. 

N-VA wil livestreaming 
van gemeenteraad
Op de zitting van 2 juli 2021 stelde Branco Francois 
voor om iedere gemeenteraad in Beernem voortaan 
te streamen. “Tijdens de coronapandemie ging de ge-
meenteraad online door. Dat had veel nadelen maar 
ook één voordeel. Mensen konden de zitting thuis 
live meevolgen. Met de N-VA willen we ook alle 
fysieke zittingen live streamen. De meerderheid heeft 
het steeds over transparantie en participatie. Dit 
voorstel past dus perfect binnen die filosofie”, stelde 
Branco tijdens de zitting. Toch liet de burgemeester 
weten dat hij niet wenst in te gaan op dit N-VA-voor-
stel. Jammer, want in steeds meer gemeenten kun je 
de gemeenteraadszittingen online volgen.

Op de foto van Theo
De N-VA vierde op 13 oktober haar 20ste verjaardag en dat mocht 
gevierd worden. Liefst 9.000 leden en sympathisanten verzamelden 
die dag in Plopsaland De Panne, waar ze genoten van de attracties, 
de optredens en uiteraard de toespraak van voorzitter Bart De 
Wever. Het weerzien van de N-VA-familie deed bijzonder veel 
deugd en de sfeer zat er de hele dag goed in. Enkele van onze 
bestuursleden gingen zelfs samen een watergevecht aan met 
niemand minder dan boegbeeld Theo Francken.

 Branco Francois: “De meerderheid heeft het steeds 
over transparantie en participatie. Dan laat je de 
gemeenteraad toch live streamen?”

www.n-va.be/beernem
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N-VA-projecten krijgen vorm
De voorbije maanden werden enkele mooie projecten afgerond die we in de vorige legislatuur met de N-VA hebben opge-
start en uitgewerkt. “Zo zijn in Oostveld de nieuwe Chiro-lokalen in gebruik genomen. Drie jaar na de goedkeuring van de 
omgevingsvergunning kon ook het fietspad in de Sint-Jorisstraat officieel worden in gefietst. De vernieuwde Oudezakstraat 
werd geopend en ondertussen zijn ook de werken aan het nieuwe fietspad tussen Beernem en Oedelem gestart. We zijn echt 
wel fier op deze verwezenlijkingen”, aldus Gijs Degrande, die als toenmalig schepen van Jeugd en Openbare werken mee aan 
de basis lag van deze projecten.

Lokfi ets moet pakkans bij 
fi etsdieven verhogen
Uit cijfers die gemeenteraadslid Lode Vanneste opvroeg bij 
politiezone het Houtsche blijkt dat er tussen 2015 en 2020 
131 fietsen werden gestolen in Beernem. Ook in 2021 gebeurden 
er in onze gemeente al 18 fietsdiefstallen waarvan zes in de 
stationsomgeving. Op de gemeenteraad van oktober stelde 
Lode voor om een lokfiets in te zetten in de strijd tegen 
fietsdieven. 

“Dit systeem wordt al in verschillende andere politiezones 
gebruikt. Een lokfiets is voorzien van een traceersysteem. 
Als de tweewieler beweegt, krijgt de politiezone een sein 
tot ingrijpen. Op die manier verhogen we de pakkans bij 
dieven”. Het gemeentebestuur reageerde positief en zal het 
systeem samen met de politiezone verder onderzoeken.

Opnieuw geslaagde editie 
van feestavondmarkt in 
Beernem
Op vrijdagavond 24 september 2021 vond de 70ste editie 
plaats van de feestavondmarkt, een schitterende organisatie 
van de Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden Beernem. 
Ook dit jaar hadden wij een eigen stand in de Bloemen-
dalestraat. Maar onze gezellige bar deden we dit keer niet 
open, bewust. We wilden onze Beernemse verenigingen 
namelijk geen concurrentie aandoen op het moment dat ze 
opnieuw een centje kunnnen bijverdienen met een eigen 
activiteit. Uiteraard waren we wel graag aanwezig en 
bezochten we de standen van verschillende verenigingen. 

Lode Vanneste: “Een lokfi ets is een 
goede maatregel tegen fi etsdiefstallen.”

www.n-va.be/beernem
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