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Beste inwoners

Het bezoek van Theo Francken was 
een voltreffer. De staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie bracht op 5 
oktober een bezoek aan Beernem. 
Voor een bomvolle theaterzaal 
in OC De Kleine Beer gaf hij een 
verhelderende en vooral boeiende 
uiteenzetting over zijn beleid. De 
reacties waren bijzonder positief.
 
Onze ploeg van N-VA Beernem 
groeit en bloeit. In ons nieuw maga-
zine stellen we u graag weer twee 
nieuwe gezichten voor. Bieke Tim-
merman en Arthur Mortier vertellen 
u waarom ze voor de N-VA kozen.
 
We hadden op 14 oktober terug 
een ‘denkdag’ waarop we met 
N-VA Beernem de koppen bij elkaar 
staken. We denken volop na over 
de toekomst en we werken hard 
aan het verkiezingsprogramma 
voor volgend jaar. We houden 
ook en vooral rekening met ons 
inspraakproject Beernem Kijkt 
Verder. Dat loopt ondertussen ruim 
een jaar. Tijdens de huisbezoeken 
en op www.beernemkijktverder.be 
kregen we al heel veel interessante 
en leuke reacties. Die suggesties 
nemen we op in ons programma. 
Je kan op de website trouwens nog 
altijd je ei kwijt. Vooral doen!

Rein Ringoot
Afdelingsvoorzitter

De Boest nieuwe fuif- en turnzaal
De nieuwe Beernemse fuif- en turnzaal De Boest werd op zaterdag  
30 september officieel geopend. De jeugd fuifde met veel enthousiasme 
en zonder geluidshinder de nieuwe zaal in.  Schepen van Jeugd Gijs  
Degrande is bijzonder trots op deze realisatie: “De combinatie van 
fuif- en sportinfrastructuur op de site Drogenbrood biedt een oplossing 
voor de dringende nood aan fuifruimte en de verouderde turnzaal in de 
Bloemendalestraat.”

Optimaal turnen
Turnclub De Kangoeroetjes, tafeltennis-
club Topspin en de Karabijnschutters 
krijgen in De Boest een nieuwe thuis. In 
de zaal is er extra ruimte voorzien voor 
de vaste toestellen van de turnclub en er 
is een aangepast ventilatiesysteem voor de 
tafeltennis.

Optimaal fuiven
Voor fuiven heeft de zaal een capaciteit 
van 550 mensen. Die capaciteit was nodig 
na het wegvallen van zaal Reygerlo en de 
beperkte capaciteit van Jeugdhuis The 
Nooddle. Er werd geïnvesteerd in extra 
geluidsisolatie om geluidshinder te vermij-

den, maar ook om de akoestiek in de zaal 
te verbeteren. Verder is er een ruime bar 
en een inkomhal die ook dienst doet als 
vestiaire bij fuiven. Achteraan de zaal is er 
een afgesloten buitenruimte waar fuivers 
een luchtje kunnen scheppen zonder de 
omgeving te storen. 
 
Schepen van Jeugd Gijs Degrande: “Het 
hele ontwerp- en bouwproces gebeurde 
in nauw overleg met de Jeugdraad en de 
andere gebruikers.  
De naam De Boest verwijst naar De Boeie, 
maar ook naar Beernem, Oedelem en 
St.-Joris, en moet energie uitstralen.”

 Schepen van Jeugd Gijs Degrande is bijzonder trots op deze realisatie. In de 
nieuwe zaal De Boest is alles aanwezig om optimaal te kunnen fuiven én turnen.
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Vol huis voor Theo Francken
Op donderdag 5 oktober kwam Theo Francken naar Beernem. Onze N-VA-afdeling was maar wat trots  
dat de staatssecretaris van Asiel en Migratie de centrale figuur was op onze jaarlijkse gespreksavond.  
Theo Francken is al maanden niet weg te denken uit de media. Zijn asiel- en migratiebeleid is zacht voor  
de kwetsbaren en hard voor zij die misbruik maken van onze gastvrijheid. Het maakt van Theo al maanden 
één van de meest populaire politici in Vlaanderen én België.
De theaterzaal van OC De Kleine Beer was tot de nok gevuld 
voor de komst van Francken. In een betoog van twee uur had 
Theo het over de diverse uitdagingen op vlak van asiel, migratie 
en terugkeerbeleid. Zo passeerden de aanpak van de asielcrisis, 
haatimams en geradicaliseerde vluchtelingen de revue. Francken 
had het ook over de gevolgen voor onze West-Europese 
samenleving en onze waarden en normen. Voorts schetste 

hij zijn visie over de geopolitieke evoluties van de voorbije en 
komende jaren. Na Theo’s uiteenzetting kregen de aanwezigen 
de kans om zelf vragen te stellen aan de staatssecretaris. Het 
verhaal van Francken kon op heel wat bijval rekenen: de 250 
aanwezigen gaven de staatssecretaris op het einde een staande 
ovatie.

Bestuursleden in de kijker

Drie vragen aan… Bieke Timmerman en Arthur Mortier
1  Waarom koos je voor N-VA?

Bieke: “Niet alleen kan ik me perfect vinden in de ideologie en 
het programma, ook de rechtlijnigheid en standvastigheid van 
de N-VA zijn voor mij belangrijk. Daarnaast is er uiteraard ook 
het mooie werk dat de ploeg van N-VA Beernem de voorbije 
jaren geleverd heeft.” 
Arthur: “Sinds de N-VA toetrad tot het Beernemse beleid, 
waait er een nieuwe wind door de gemeente. Dit resulteerde in 
verschillende mooie projecten. De N-VA is ook duidelijk in haar 
standpunten en daar kan ik me perfect in vinden.”

2   Wat was volgens jou de belangrijkste realisatie in 
Beernem de voorbije jaren?

Bieke: “De ondertekening van het charter Play Unified door 
Beernem en de Special Olympics. Ik vind het heel belangrijk dat 
we sporten openstellen voor iedereen.” 
Arthur: “Er zijn de verschillende grote projecten zoals de aanleg 
van de atletiekpiste, de nieuwe fuif- en turnzaal en de renovaties 
van zaal Sinjo, het Schepenhuys en de bib. Al deze zaken 
gebeurden bovendien zonder belastingverhoging. Daarnaast is 
er het industriepark dat gevoelig werd uitgebreid. Dat zorgt voor 

werk in eigen streek. Ten slotte zijn er de nieuwe openingsuren 
van het gemeentehuis op maat van de burger.”

3   Wat is de grootste uitdaging voor de komende 
jaren?

Bieke: “De veiligheid van de zwakke weggebruiker in de 
dorpskern van Oedelem is voor mij cruciaal. Onze schoolgaande 
jeugd moet zonder gevaar te voet of met de fiets naar school 
kunnen gaan. De voorbije jaren werd flink geïnvesteerd in de 
verkeersveiligheid in Beernem. Hopelijk kunnen er ook in het 
centrum van Oedelem zo snel mogelijk de nodige aanpassingen 
gebeuren.” 
Arthur: “Er moet een definitieve oplossing komen voor de 
stationsomgeving. Hoewel Beernem een stopplaats is met 700 
reizigers per dag, werd het aanbod van de NMBS gevoelig 
afgebouwd.”

 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken kwam in Beernem zijn beleid toelichten: 
zacht voor de kwetsbaren, hard voor zij die  
misbruik maken van onze gastvrijheid.

  Theo Francken ging met de 250 
aanwezigen op de foto.

  Arthur Mortier 
gepensioneerde

  Bieke Timmerman 
bediende & fotografe
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Beernem.punten 
stimulans voor lokale 
economie 
Sinds enkele maanden kan iedere Beernemnaar 
met z’n Joyn-kaart terecht bij één van de 30 
deelnemende handelszaken in onze gemeente. Ook 
buiten de gemeente kan je trouwens bij meer dan 
4 000 handelaars in heel het land terecht. Iedereen 
die de kaart gebruikt bij een Beernemse handelaar, 
maakt wekelijks kans op een Beernem.kado ter 
waarde van 100 euro. Nieuw is dat er met de kaart 
nu ook Beernem.punten gespaard worden.

Schepen van Lokale Economie Barbara Vandenbrande:  
“De Beernem.punten zijn een extra stimulans om lokaal te 
winkelen.” 

Als je lokaal winkelt en 
je scant je kaart, geeft de 
gemeente je automatisch 
enkele punten. Het 
aantal punten dat je 
krijgt, hangt af van 
het soort winkel. Bij 
de bakker of de slager 
krijg je bijvoorbeeld 
één punt, terwijl je 
bij een interieurzaak 
acht Beernem.punten 
krijgt. Wanneer je 30 
Beernem.punten hebt 
gespaard, kun je die in 
het gemeentehuis of het 
Schepenhuys inruilen 

voor een duurzame boodschappentas of 
een gratis zwembadticket.

Beernem is Play  
Unified-gemeente
Op zondag 1 oktober tekende Beernem samen 
met Special Olympics een charter waardoor onze 
gemeente voortaan een zogeheten Play Unified-
gemeente is. Er werden in oktober, in samenwerking 
met verschillende Beernemse sportverenigingen 
en zorginstellingen, al meerdere sportactiviteiten 
binnen het Play Unified-project georganiseerd. 

De ploegen zijn samengesteld uit personen met een verstandelijke 
beperking en personen zonder verstandelijke beperking. Elke 
maand wordt er een andere sportdiscipline aangeboden. 

Terwijl de sportverenigingen instaan voor de organisatie, kunnen 
de deelnemers proeven van verschillende sportdisciplines. 
Turnclub De Kangoeroetjes, Petanqueclub Den Anker, Tospin, 
Sint-Joris Sportief, Blanco en de Beernemse Wandelclub zijn de 
sportverenigingen die zorgen voor het Unified Sport-aanbod. 

Een prachtig initiatief dat er kwam onder impuls van 
bestuursleden Rein Ringoot en Els Vyncke. Zij zijn al jaren actief 
binnen Special Olympics.

 Met de Beernem.punten krijgt  
de lokale economie een boost.

 Op 1 oktober werd samen met Special Olympics het charter Play 
Unified ondertekend. Daardoor kunnen mensen met een verstan-
delijke beperking maandelijks aan sport doen in onze gemeente.

 Barbara Vandenbrande 
Schepen van Lokale Economie

  Gijs Degrande
Eerste schepen

  Lode Vanneste 
Gemeenteraadslid

Wist je dat ...
  gemeenteraadslid Lode Vanneste een plan B voorstelde voor het geval dat de kermis in Sint-Joris in de toekomst ook niet kan 

doorgaan? Het plan bestaat uit het plaatsen van springkastelen of andere attracties op het Pelderijn of de Kooldreef. Verder stelde Lode 
voor om in het kermisweekend ook andere activiteiten te organiseren. Op die manier is het voor de foorkramers interessanter om een 
heel weekend hun attracties te openen. 

  we weer een stapje dichter bij de invoering van het decreet Lokaal Bestuur zijn? Dat decreet zorgt ervoor dat de stad en het OCMW 
voortaan één geheel vormen. “Iets waar Beernem pionier in was”, zegt eerste schepen Gijs Degrande.  
“In Beernem smolten gemeente en OCMW in 2014 al samen.”  
Dankzij het decreet zal er efficiënter gewerkt kunnen  
worden, verbetert de toegankelijkheid van de dienst- 
verlening en ontstaat er een  
sterk lokaal sociaal beleid.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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