
Nu durven veranderen. Met die slogan trok de N-VA naar de verkiezingen. En
de Vlaming heeft massaal gekozen voor verandering! Meer dan 28 % van de

Vlamingen kleurde die dag hun verkiezingsbolletje geel-zwart. 

Door massaal op de N-VA te stemmen heeft de Vlaming een duidelijk signaal 
gegeven dat hij de stilstand van de voorbije jaren meer dan moe is, dat er dringend
beweging nodig is in belangrijke dossiers als justitie, migratie, de pensioenen en dat
er een einde moet komen aan de federale blokkering die elke broodnodige beslis-
sing onmogelijk maakt.  

Ook in Beernem hebben wij intensief  campagne gevoerd. Met zijn kandidatuur
wilde onze afdelingsvoorzitter Gijs Degrande de West-Vlaamse Kamerlijst onder-
steunen en de aanwezigheid van N-VA in Beernem onderstrepen. Met succes, want
van op een niet evidente 7de opvolgerplaats behaalde Gijs maar liefst 4 344 voor-
keurstemmen. We willen dan ook alle kiezers, militanten en sympathisanten van
harte bedanken!

Elke overwinning betekent ook een opdracht. De uitdaging is immers enorm.
Zowel institutioneel als financieel moet orde op zaken gesteld worden. Als grootste
partij in Vlaanderen zal de 
N-VA er alles aan doen om die
opdracht te realiseren.  

Maar duurzame verandering
begint bij de basis. Daarom blij-
ven wij ook in Beernem werken
aan het Nieuw-Vlaamse project
van de N-VA. Voor volgend
werkjaar hebben we  alvast een
interessant programma uitge-
werkt. Meer daarover lees je
verder in dit nummer.
Daarnaast blijven we keihard
aan ons lokaal programma wer-
ken. Denken. Durven. Doen is
niet voor niets onze slogan! 

Het bestuur van N-VA Beernem

Net als vorig jaar schiet N-VA Beernem
het nieuwe werkjaar op gang op de
avondmarkt in het kader van de
Rozenfeesten. Op vrijdagavond 24 sep-
tember kunt u opnieuw bij de 
N-VA-stand in de Bloemendalestraat
terecht voor een eerste kennismaking,
een gezellige babbel en - uiteraard -
een jenevertje of een lekkere Augustijn.
Tot dan !

EN VERDER …

� Op maandag 24 januari 2011 vindt
voor de derde keer onze gespreks-
avond plaats. Na Bart De Wever in
2008 en Mark Demesmaeker in 2009
ontvangen we deze keer Siegfried
Bracke voor een ongetwijfeld boeiende
uiteenzetting over de toekomst van
België.

� Op 14 en 15 februari 2011 gaat N-VA
Beernem naar het Europees Parlement
in Straatsburg. We bezoeken er niet
alleen de stad maar krijgen eveneens
een rondleiding in het Europees
Parlement door niemand minder 
dan N-VA-europarlementslid Frieda
Brepoels. 

� In april 2011 organiseren wij de
tweede editie van onze quiz ‘Wie
wordt de slimste mens van Beernem?’.
Quizmaster Walter Capiau beloofde
alvast  om alles opnieuw  in goede
banen te leiden.

N-VA op de 
avondmarkt

Beernem
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“Nil Volentibus Arduum”

Voor zij die willen is niets onmogelijk 

V.U. Gijs Degrande
Beernemstraat 37 - 8730 Oedelem 
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Gijs Degrande (voorzitter N-VA Beernem) bedankt
alle N-VA-kiezers voor hun vertrouwen
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Waarom koos je voor de N-VA?
Matthias: “Omdat er dringend iets moet veran-

deren in ons land. De N-VA draait niet rond de pot,
zegt waar het op staat en voegt de daad bij het
woord. De N-VA wil echt iets ondernemen en doet
wat ze belooft. Dat bleek al in het verleden. Ze heeft
dan ook mijn volle vertrouwen voor de toekomst!”

Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?
Matthias: “De N-VA is de partij waar ik me het best
in kan vinden. Toen Gijs en Lode me vroegen om
mee te praten over het jeugdbeleid in Beernem heb
ik geen moment geaarzeld.”

Wat is voor jou belangrijk?
Matthias: “Omdat ik veel bezig ben met muziek,
vind ik dit - zoals veel jongeren - ook zeer belang-

rijk. We moeten jongeren de kans geven om zelf 
creatief te zijn, en die creativiteit moet ook ten volle
benut worden, of het nu gaat om schilderkunst,
muziek, dans of toneel. Ik vind het dan ook een
goed idee om het jeugdhuis te laten gebruiken als
repetitiekot of om beginnende DJ’s er te laten 
oefenen.”

De jongeren van N-VA Beernem overhandigden in
april hun gloednieuwe Jeugdactieplan aan de
Beernemse jeugddienst. Ze maakten van de ge-
legenheid gebruik om de jeugddienst te trakteren
op taart als dank voor de geleverde diensten.

Begin januari 2010 deed de Jeugdraad een oproep
aan alle Beernemse jongeren en verenigingen om
mee te werken aan het nieuwe jeugdwerkbeleids-
plan. De jongeren van N-VA Beernem voelden zich
onmiddellijk aangesproken. Zij staken de koppen
bij elkaar en kwamen tot een heus N-VA-
Jeugdactieplan.

CONCRETE VISIE OP JEUGDBELEID
Afdelingsvoorzitter Gijs Degrande: “Eén op drie
Beernemnaars is jonger dan 25. We moeten dan ook
op alle beleidsterreinen met hen rekening houden.
Met het Jeugdactieplan willen wij als Beernemse 
N-VA-jongeren alvast een voorzet geven voor het

jeugdbeleid van de komende jaren. Op basis van een
beknopte analyse en vertrekkend vanuit onze visie
op jeugdwerk- en jongerenbeleid doen wij enkele
concrete voorstellen en suggesties.”
De afgelopen jaren werden heel wat inspanningen
geleverd voor jongeren en jeugdverenigingen, voor-
namelijk op het gebied van infrastructuur.  “Daarom
wilden wij de mensen van de jeugddienst ook eens
in de bloemetjes zetten”, aldus Lode Vanneste van
N-VA Beernem. “Maar er is nog steeds heel wat
werk aan de winkel. Ons actieplan omvat meer dan
40 concrete voorstellen.”

BEERNEMSE JONGEREN DISCUSSIËREN MEE
N-VA Beernem pleit onder meer voor een aanvul-
lend programma buitenschools kunstonderwijs
voor grafische vormgeving, voor de ontwikkeling
van een jeugdgerichte, interactieve webstek, voor
een voldoende en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod
voor 12- tot 16-jarigen, voor goed uitgeruste bivak-
mogelijkheden en voor een vrijetijdspas voor gezin-
nen die financieel minder slagkrachtig zijn.  Veilige
knuffelstroken moeten ouders toelaten hun kinde-
ren op een veilige manier af te zetten aan de school-
poorten.
Dit is slechts een kleine greep uit de voorstellen. Het
volledige ‘N-VA-Jeugdactieplan’ kunt u nalezen op
http:/ / beernem.n-va.be.
Uiteraard zijn we benieuwd naar de reacties, vragen
en ideeën van de Beernemse jongeren. Zij kunnen
mee discussiëren op onze Facebookpagina.

Kersvers bestuurslid 
Matthias Vandenbrande

Lidmaat in de kijker

40 voorstellen voor Beernems jeugdbeleid

N-VA Beernem stelt Jeugdactieplan voor

Matthias Vandenbrande (25) groeide op in
Beernem en heeft zich altijd ingezet voor de
Beernemse jeugd. Zijn ‘The BassMent’ is bij
diezelfde jeugd ook een gekend fenomeen.
Matthias is een veelgevraagde DJ op lokale fui-
ven. Verder werkt hij als bediende bij de firma
Bauwens, ook in Beernem.

N-VA Beernem bedankte de
jeugddienst met taart
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Vlaams minister Bourgeois 
in de bres voor Beernems erfgoed

De N-VA heeft oog voor het erfgoed in onze gemeente. Nadat hij eerder
de bescherming van het Huis Maes in Oedelem verankerde,  trok Vlaams

minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) bijna 20 000 euro subsidies uit
voor de schilderwerken en de restauratie van schilderijen in de Sint-
Gregoriuskerk in Sint-Joris. 

De N-VA-minister voegde ook twee Beernemse oorlogsgedenktekens van de Eerste Wereldoorlog in Beernem defi-
nitief toe aan de lijst van beschermde monumenten. “Het gaat enerzijds om de gedenkkapel voor O.-L.-Vrouw van-
wege de bewoners van Bulskampveld en de familie Lippens. Anderzijds gaat het om het oorlogsgedenkteken voor
de militaire doden en ‘zegevierenden’ van de Eerste Wereldoorlog in de Bloemendalestraat. Dit is een ontwerp van
Jozef Viérin, een van de belangrijkste wederopbouwarchitecten”, aldus onze erfgoedspecialiste Christine
Stroobandt.

Naar aanleiding van de toewijzing van de leegstaande
kangoeroewoningen ontvouwde N-VA Beernem haar
pleidooi voor een volwaardig lokaal toewijzingsbeleid.
Dat moet rekening houden met de lokale binding van
kandidaat-huurders van een sociale woning.

In 2008 keurde de Beernemse gemeenteraad een speci-
fiek toewijzingsreglement goed voor kangoeroewonin-
gen.  “De N-VA staat volledig achter het idee om hulp-
behoevende personen of senioren voorrang te verlenen

bij de toewijzing van deze aangepaste sociale wonin-
gen,” zegt Lode Vanneste, “maar de Vlaamse regel-
geving biedt lokale besturen de kans om nog beter in
te spelen op de lokale woonnoden. Zo kunnen
gemeenten een eigen toewijzingsreglement voor sociale
huisvesting ontwikkelen. Dat kan rekening houden
met de woonbehoeften van specifieke groepen maar
ook met de lokale binding. En die mogelijkheden moe-
ten we ten volle benutten.”

WONEN IN EIGEN STREEK
De koop- en huurprijzen stijgen en daardoor is het
voor veel jongeren en jonge gezinnen steeds moeilijker
om in eigen streek een betaalbare en kwaliteitsvolle
woning te vinden. 
Lode: “Aan de hand van een eigen gemeentelijk toe-
wijzingsreglement kunnen kandidaat-huurders die
werken in de gemeente, van wie de kinderen naar een
Beernemse school gaan of die al een aantal jaren in
Beernem wonen, voorrang krijgen bij de toewijzing
van een sociale woning. Op die manier houden we
maximaal rekening met de lokale situatie en geven we
jonge mensen die het financieel of sociaal-economisch
moeilijker hebben de kans om in eigen gemeente te
blijven wonen.”

N-VA Beernem pleit voor volwaardig sociaal huurbeleid

TELEX – TELEX – TELEX – TELEX – TELEX 
� Op 16 april namen meer dan 20 ploegen deel aan ‘De Slimste Mens van Beernem’. Vlaanderens bekendste quiz-
master Walter Capiau leidde de eerste editie van de quiz in goede banen.  Topspin, de vermaarde quizploeg van
Romain Roegist, haalde het na een spannende finale en mag zijn titel volgend jaar verdedigen op de tweede editie.

� N-VA Beernem had dit jaar de eer om gastafdeling te zijn voor het jaarlijkse provinciaal ledenfeest van N-VA
West-Vlaanderen. Zo’n 300 N-VA-leden uit onze provincie kwamen bijeen in OC De Kleine Beer. Naast de West-
Vlaamse N-VA-parlementsleden was ook Vlaams minister Geert Bourgeois aanwezig.  

� Matthias Vandenbrande versterkt het bestuur van de N-VA in onze gemeente. De Beernemse afdeling heeft er
met Matthias een enthousiaste en gedreven jonge kracht bij.  

Christine Stroobandt is tevreden met de erkenning van
het oorlogsgedenkteken aan het gemeentehuis.

Voorzitter van N-VA Beernem Gijs Degrande en Lode
Vanneste voor de toegewezen kangoeroewoningen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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