
Samenwerking nieuw zwembad dringt zich op
Zelfs gemeenteadministratie trekt aan alarmbel
De N-VA blijft  aandringen om eindelijk op zoek te gaan naar extra partners voor de fi nanciering, bouw en beheer van het nieuwe 
zwembad. “Na een zorgwekkende doorlichting van het onderzoeksbureau Idea Consult begin dit jaar trekt nu ook de eigen admi-
nistratie aan de alarmbel. In haar adviezen waarschuwt ze het schepencollege dat de bouw van een nieuw zwembad de toekomst van 
Beernem hypothekeert en vraagt ze de nodige realiteitszin”, aldus N-VA-fractieleider Gijs Degrande. Ondanks deze adviezen en 
een tekort van twee miljoen euro in de begroting stemden CD&V, Groen en Vooruit het voorstel van samenwerking weg. 

In aanloop van de verkiezingen van 2018 
beloofde CD&V dat het nieuwe zwem-
bad in 2020 de deuren zou openen. Eind 
2021 blijft het nog altijd wachten op de 
eerste spadesteek. “Ondanks de gestegen 
belastingen heeft de gemeente 2 miljoen 
euro tekort om het project toe te wijzen 
aan een aannemer. Terwijl de bouw oor-
spronkelijk 7,2 miljoen euro zou kosten, 
is dat bedrag intussen gestegen tot 9,9 
miljoen euro. De meerderheid wijt dat 
onder meer aan gestegen grondprijzen, 
maar voormalige N-VA-schepen van 
Financiën Jef Vansteenhuyse  stelde vast 
dat dat een fabeltje is. 

Een nieuw zwembad is dringend en 
noodzakelijk maar dergelijk project is 
gewoon te groot, te duur en te complex 
voor de draagkracht van een gemeente 
van 15.000 inwoners alleen. CD&V, Groen 
en Vooruit zitten vast in een tunnelvisie 
op beleidsmatig en financieel vlak. En 
met elke nieuwe beslissing graven de drie 

partijen deze tunnel enkel nog dieper ”, 
stelt fractieleider Gijs Degrande.

Eigen administratie vraagt nodige 
realiteitszin
De N-VA staat niet alleen met haar ana-
lyse. Na een zorgwekkende doorlichting 
van het onderzoeksbureau IDEA Consult 
begin dit jaar, trekt nu ook de eigen ad-
ministratie aan de alarmbel. “De diensten 
wijzen op tal van financiële risico’s die de 
draagkracht van onze gemeente over-
schrijden. Men vraagt de nodige realiteits-
zin en wijst op samenwerking als leidraad 

bij de bouw van het nieuwe zwembad”, 
weet Gijs Degrande.

Piste van samenwerking nooit 
onderzocht
Op de gemeenteraad werd ook duidelijk 
dat de gemeente nooit een ernstige poging 
deed om samen te werken met andere 
partners. Uit het verslag van het schepen-
college van 29 oktober staat namelijk te 
lezen dat Oostkamp onze gemeente wil 
helpen als er ook sprake is van bestuur-
lijke samenwerking. In het verleden was 
er ook interesse van Damme, Maldegem 
en de private partner Cofely om samen te 
werken. Toch werd er aan geen enkele pis-
te gevolg gegeven. “We hopen dat CD&V, 
Groen en Vooruit als-
nog tot inzicht komen 
en het dossier bijsturen. 
Daarvoor kunnen ze op 
onze steunen rekenen”, 
besluit Gijs Degrande.

Ondertussen verkrot het oude zwembad
Uit een raming van Intercommunale Farys blijkt dat de afbraak van het oude Bloemen-
dalebad 617.175 euro zal kosten. Gemeenteraadslid Arthur Mortier: “Het gebouw en 
de kuip zijn bijzonder zwaar aangetast door betonrot. Het versleten zwembad zou dus 
dringend gesloopt moeten worden … alleen heeft de gemeente ook hiervoor geen centen. 
Op de gemeenteraad bevestigde de burgemeester tot onze verbazing dat hij het gebouw 
daarom gewoon zal laten verkrotten tot na 2024. Onvoorstelbaar gezien de risico’s op 
vlak van veiligheid en de gezondheid. Dat zien wij anders.”
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Lien De Wispelaere vraagt noodplan 
voor Beernemse zwemmers 
Door de sluiting van het zwembad begin juli 2021 moesten heel wat inwoners, 
sportverenigingen en Beernemse scholen op zoek gaan naar een ander zwembad 
om hun sport te beoefenen. Lien De Wispelaere vroeg op de gemeenteraad om 
voor hen een noodplan uit werken. “De zwembaden in de omgeving zijn vaak 
duurder en de afstand om te gaan zwemmen is uiteraard verder. We moeten er 
alles aan doen opdat de Beernemnaars de kans krijgen om in de zwembaden van 
de omliggende gemeenten te zwemmen”.

Ondertussen werkte de sportdienst een subsidiereglement uit. “Zo krijgen onze inwoners maximum 15 euro wanneer ze een abonne-
ment kopen in een zwembad die op maximum 25 km van Beernem ligt. Ook elk kind tot en met de leeftijd van 8 jaar krijgt een som 
van 30 euro wanneer hij of zij een brevet van minimum 25 meter behaalt. De verenigingen krijgen op hun beurt een subsidie van 
maximum 30 % bij de huur van een zwembad. De Beernemse scholen tenslotte ontvangen voor elke leerling 1 euro per zwembeurt. 
Als tussenkomst in het busvervoer van schoolzwemmen krijgen onze scholen tenslotte een subsidie van maximum 500 euro per 
schooljaar”, besluit De Wispelaere. 

Is bestaande fietsroute van 
Brugse Ommeland oplossing 
in fietspadendossier tussen 
Beernem en Wingene?
Op de gemeenteraad van 18 november 2021 stelde Lode 
 Vanneste voor om een bestaande fietsroute van het Brugse 
Ommeland doorheen het Bulskampveld en langs de Oude 
Bruggeweg in Wingene in te richten als een volwaardig 
dubbelrichtingsfietspad. “Dit tracé is mogelijk het geschikte 
alternatief voor het ontbrekende gedeelte van het fietspad 
langs de N370 tussen Beernem en Wingene en kan bijzonder 
snel aangelegd worden. Bovendien verdwijnt er zo geen natuur 
en zijn er geen onteigeningen nodig langs de Beernemsteen-
weg”, aldus Lode. Het Agentschap Wegen en Verkeer reageer-
de intussen op het voorstel van Lode en belooft om met een 
open blik naar het alternatief te kijken en dit te toetsen op de 
milieu-impact en mobiliteitseffecten. 

Midden september werd duidelijk dat het ontbrekend gedeel-
te van het tweerichtingsfietspad tussen de Blauwhuisstraat in 
Wildenburg en de Torenweg aan het Aanwijs langs de oostelijke 
kant van de N370 er niet meteen zal komen. “De vzw Bescherm 
Bomen en Natuur diende met succes bezwaar in tegen deze 
vergunning omdat er een flink stuk natuur zou verdwijnen. De 
Vlaamse overheid besliste daarom recent om een nieuw traject 
op te starten met bijhorende nieuwe omgevingsaanvraag. Dat 
betekent dat de ontwerpstudie opnieuw moet gebeuren met 
de verschillende actoren in de projectstuurgroep ”, stelt Lode 
Vanneste.

Alternatief tracé van 2,8 kilometer
Samen met N-VA Wingene-Zwevezele zocht onze afdeling naar 
een oplossing. “Zo vonden wij als alternatief een bestaande fiets-
route van het Brugse Ommeland. Die loopt via het fietsknoop-

puntennetwerk via knooppunten 29, 28, 32 en 39. Dit traject 
start aan het bestaande fietspad ter hoogte van parking Aanwijs 
en strekt zich uit via een semiverhard fietspad door het Buls-
kampveld en langs de Oude Bruggeweg tot aan de Blauwhuis-
straat in Wingene. Dit tracé is vrij autoluw en is 2,8 kilometer 
lang. Ter vergelijking, de route langs de N370 tussen het Aanwijs 
en de Blauwhuisstraat is 2,2 km”, vertelt Lode.

Natuur blijft behouden langs N370
De aanleg van een volwaardig dubbelrichtingsfietspad langs de 
bestaande fietsroute kan bijzonder snel gebeuren en met een mini-
mum aan investeringen. “Bovendien dient er geen strook bosrand 
van 2,2 kilometer gerooid te worden, verdwijnt er geen natuur 
en zijn er geen onteigeningen nodig langs de Beernemsteenweg. 
Uiteraard moet dit fietspad zo goed mogelijk worden geïnte-
greerd in de omgeving van Bulskampveld met het juiste type van 
verharding. Ook intelligente en milieuvriendelijke verlichting met 
een detectiesysteem zal aangewezen zijn. Wij vragen aan de twee 
gemeentebesturen om dit alternatief grondig te onderzoeken en in 
dialoog te gaan met Agentschap Wegen en Verkeer en de provin-
cie West-Vlaanderen”, besluit Lode Vanneste

nijlen@n-va.be

2



We hebben het in Beernem!
In 2018 lanceerde onze toenmalige schepen van Lokale Economie  Barbara
 Vandenbrande de grote stickeractie ‘We hebben het in Beernem’. Met dit 
nieuwe initiatief wilde Barbara de Beernemse handelaars en detailhandel in de 
kijker zetten. De actie was bovendien onderdeel van het strategisch commerci-
eel plan ‘Tijd voor Actie’ dat onze schepen in 2016 had uitgewerkt. 

Ook dit jaar organiseert de gemeente deze stickeractie. “Nog tot 14 januari 2022 
kun je stickers verzamelen bij de 65 deelnemende handelaars. Daarna kun je tot 
11 februari 2022 een vol stickerboekje afstempelen en krijg je een winstkans. 
Met die winstkans kun je daarna een prijs proberen te verzilveren in een van de 
drie grabbeltonen. Die bevinden zich in het gemeentehuis, het Schepenhuys en 
in de Mini Market in Sint-Joris. In totaal zijn er 65 waardebonnen ter waarde 
van 25 euro en verschillende andere prijzen te winnen”, besluit Barbara. 

Provincie West-Vlaanderen selecteert Beernem voor DNA van 
het Dorp-masterplan 

De provincie West-Vlaanderen selecteerde Beernem net als Wingene, 
Ichtegem en Menen als nieuwe kandidaat voor de opmaak van een DNA 
van het Dorp-masterplan. De provincie wil op die manier de gemeente 
Beernem helpen om de ontwikkelingen in de omgeving rond het station 
en de Moeder Godskerk en het gebied rond de Bloemendalestraat in goe-
de banen te leiden. “De opmaak van dit masterplan bestaat uit een analy-
se van de twee gebieden en een ontwerpweek waarbij zowel ambtenaren, 
het gemeentebestuur en de bevolking worden betrokken. Het traject zal 
in totaal zes maanden in beslag nemen. Of het plan daarna effectief in 
de praktijk wordt omgezet is nog niet duidelijk. Met N-VA hopen we dat 
ons voorstel uit 2019 voor de heraanleg van het verouderde gemeente-
plein tot een groen en aantrekkelijke toplocatie deel uit maakt van dit 
plan. Daarnaast pleiten we ook voor een nieuwe ontmoetingsplek voor 
onze inwoners in de stationswijk”, reageert gemeenteraadslid Christine 
Stroobandt (N-VA).

Christine Stroobandt

N-VA wil tijdelijke zorgunits beschikbaar maken voor 
inwoners
Barbara Vandenbrande (N-VA) stelde op de gemeenteraad van 16 september 2021 voor dat Beernemse inwoners via de ge-
meente een tijdelijke zorgunit kunnen aan vragen om in de tuin te laten zetten. De zorgunit is een klein huisje waar mensen 
die zorg nodig hebben, tijdelijk kunnen verblijven, in hun tuin of die van hun mantelzorger. 

“Het verbouwen van de eigen hoofdwoning zorgt vaak voor heel hoge kosten. Ook voor de privacy is dit niet altijd een goed 
oplossing. Met een zorgunit in de tuin zijn die problemen van de baan. Daarom stellen we voor dat de gemeente het plaatsen 
van tijdelijke zorgunits begeleidt. Vlaams minister Demir regelde ondertussen dat zorgwoningen tot 50m² zonder architect en 
dus enkel gemeld moeten worden. Een gemeentelijke verordening zou een beleid op maat van Beernem mogelijk maken.” De 
meerderheid liet weten dat zij niet wenst in te gaan op het N-VA-voorstel. Jammer.

www.n-va.be/nijlen
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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 activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

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.
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