jaar
verandering in
Beernem

Gijs Degrande
Rein Ringoot
Voorzitter N-VA Beernem

Eerste schepen

Beste lezer,
Op 1 januari 2013 trad de N-VA toe tot het gemeentebestuur van Beernem. De kiezer gaf de
N-VA een stevig mandaat voor verandering mee. Samen met onze coalitiepartner CD&V werkten
we een ambitieus maar realistisch beleidsprogramma uit. Ons verkiezingsprogramma vormde
een solide basis voor dat beleid. Ondertussen zijn we twee jaar verder en is het meerjarenplan
één jaar in werking.
In deze publicatie willen wij u daarvan op de hoogte houden. We zeggen niet alleen wat we doen.
We doen ook wat we zeggen. En geven aan u de kans om ons te beoordelen. Niet alleen wanneer
er verkiezingen zijn maar de volledige bestuursperiode.
Zoals u weet, zijn het geen gemakkelijke tijden. Meer dan ooit moet de politiek haar
verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent durven kiezen. We besparen waar nodig en maken
ook investeringen mogelijk. We kiezen bewust om geen schulden op te bouwen en zijn solidair
met toekomstige generaties. We voeren een sociaal beleid maar niet socialistisch. Dat betekent
zorgen voor zij die het moeilijk hebben maar ook verantwoordelijkheid geven.
Onze ambitie was een nieuwe dynamiek in Beernem te brengen. We zijn goed op weg. Door
het beleid te objectiveren en visie te vormen, door te luisteren en inspraak te organiseren. Door
verenigingen een kader te bieden, ontmoeten te versterken en ondernemers de ruimte te geven.
Bovenal willen we gemeenschapsvorming stimuleren.
Het kompas staat op verandering maar een tanker keer je niet met een pennentrek. We maken
ons geen illusies. Voor sommigen gaat het te traag, voor anderen te snel. Het belangrijkste is dat
we werk maken van verandering. Met deze brochure willen we tonen wat en hoe.
Daarnaast vinden we het belangrijk om te horen wat uw bezorgdheden zijn. Wij zijn benieuwd
naar uw vragen of suggesties.
Wij wensen u veel leesplezier en een gezond en gelukkig 2015.
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Jef Vansteenhuyse
Schepen voor
Recyclagepark / Afvalverwerking
Financiën / Budget
Kerkfabrieken
Onderwijs

Geen belastingsverhoging
De gemeentefinanciën brengen we op orde.
Onze rekening klopt. We hebben een begroting
in evenwicht zonder nieuwe belastingen
in te voeren of schulden op te bouwen. In
tegenstelling tot verschillende andere Vlaamse
gemeenten verhoogden wij de belastingen
niet. En daar zijn we trots op. We zoeken de
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inspanning niet bij de Beernemnaar maar bij
de overheid zelf. We realiseren belangrijke
efficiëntiewinsten in de werkings- en
personeelskosten. Verlieslatende posten maken
we opnieuw kostendekkend. Dat heet keuzes
durven maken. Niemand wordt voorgetrokken,
iedereen moet een inspanning leveren.

Besparingen zoeken
we niet bij de burger
We hebben in Beernem tegenover
buurgemeenten een gunstig klimaat m.b.t. de
aanvullende personenbelasting (APB). Enkel
Brugge (6,9 %) en Ruiselede (6,5%) hebben een
gunstigere APB dan wij in Beernem (7,5%).
Voor de onroerende voorheffing (OV) zijn
we het goedkoopst met 1500 opcentiemen.
Maldegem en Oostkamp hebben in huidige
legislatuur hun tarieven opgetrokken.
Bij het aantal belastingen scoren we duidelijk
ook goed, met het op één na kleinste aantal
verschillende belastingen en retributies.
Bij de belastingsontvangsten zien we een
duidelijke daling die zich ingezet heeft vanaf

Gemeente

APB
in %

OV in
opcentiemen

Aantal
belastingen

Beernem

7,5

1500

14

Brugge

6,9

1600

29

Damme

8

1800

22

Knesselare

8

1650

21

Maldegem

8

1650

14

Oostkamp

8

1500

19

Ruiselede

6,5

1500

9

Wingene

7,8

1600

24

Zedelgem

8

1500

24

2012. Besparingen moeten dit opvangen, daar
we niet voor nieuwe of verhoogde belastingen
hebben gekozen.

Een noodzakelijke oefening, maar op een
menselijke manier
De personeelskosten wegen op dit ogenblik
zeer zwaar door in de gemeentebegroting. In
Beernem is dat goed voor 44,2%. Structureel
ingrijpen is dus noodzakelijk. Daarom doen
we een besparing op de personeelskost
van 1% per jaar, goed voor 1,5 miljoen euro
over de ganse periode. Dat is een moeilijke
maar noodzakelijke oefening die we op een

menselijke manier willen maken. Dat doen
we door het niet automatisch vervangen van
personeelsleden die op pensioen gaan en
optimaal inzetten van jobstudenten tijdens
vakantieperiodes. Het samenvoegen van de
functies van gemeente- en OCMW-secretaris
én van de financieel beheerders is een
belangrijke stap.
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De N-VA gaat in moeilijke dossiers haar
verantwoordelijkheid niet uit de weg. Zo
voerden we in het recyclagepark, zoals de
Vlaamse overheid het bepaalt, het principe in
van ‘de vervuiler betaalt’. Mét resultaat.
Het afvaltoerisme van buiten de gemeente is
teruggedrongen, de groenophaling aan huis is
gestegen en er wordt beter gesorteerd.

Durven
keuzes
maken
Geen huisvuilbelasting voor
iedereen

In tegenstelling tot veel andere gemeenten
kiezen we niet voor een algemene
huisvuilbelasting die iedereen treft. Alle
buurgemeenten kiezen voor een belasting per
gezin van € 55 tot zelfs € 100. Wij maken
bewust de keuze voor een verhoging van de
huisvuilzakken zodat de verbruiker de controle
heeft over die uitgaven. Het is immers zo
dat we, in het belang van onze kinderen,
individueel bewuster moeten leren omgaan
met het produceren van afval.

De vervuiler betaalt

geen afval, geen extra kosten

minder afvaltoerisme

afval is een gemeenschappelijk
probleem maar vergt een individuele
oplossing

beter sorteren aanmoedigen
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stilstaan bij het aankopen en
produceren van afval

Recyclagepark:
duurzamer én klantvriendelijker
“Re-use, repair, recycle.”
Drie nieuwe methodes om onze afvalberg te
verminderen die we uitbouwen naast bestaande
zoals afvalbewuster kopen en compostering.
We bouwen ons containerpark om tot
verzamelpunt van afvalstromen zodat er meer
kan gerecycleerd worden en vernieuwen dit park
zodat bijkomende afvalsortering mogelijk wordt.

Meer dan een jaar werd overleg gepleegd met
betrokkenen om het ontwerpbureau de goede
info te kunnen geven. Zij werken dit praktisch
uit tot een plan dat uitgevoerd zal worden in
2016. Met beperkte financiële middelen toch
maximaal inzetten op gebruiksvriendelijker
maken van het park.

Duurzaam
groenbeheer:
zonder is gezonder
Vanaf 2015 mogen lokale besturen geen
pesticiden meer gebruiken. Het groenbeheer
wordt een zeer grote uitdaging, zeker voor een
uitgestrekte, groene gemeente als Beernem.
Maar het is ook een bewuste keuze voor een
gezondere leefomgeving. We ontwikkelden
daarom een groenbeheersplan met een visie
en maatregelen om onze plantsoenen, bomen,
bermen en gemeentelijke sites op een efficiënte
en duurzame manier te onderhouden. Tegelijk
trachten we onze openbare ruimte op een
onderhoudsvriendelijke manier om te vormen.

Geen
energieverspilling
De meest groene energie is de energie die je
niet verbruikt. We geven het goede voorbeeld op
vlak van energiebesparing door de verlichting
van onze sporthal Den Akker duurzaam te
maken, de openbare verlichting te beperken en
het burgemeestersconvenant te ondertekenen.
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Een moderne overheid:
professioneler,
efficiënter,
slagkrachtiger
Met 151 personeelsleden is de gemeente
een middelgrote KMO. Dit vraagt om
de nodige deskundigheid en een goed
functionerend bestuursapparaat. We
versterken de organisatie en de werking
van ons personeel door de opmaak van
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nieuwe competentie- en functieprofielen, een
broodnodig evaluatiesysteem, vorming voor
leidinggevenden, een intern controlesysteem
en externe audits. Ook bereiden we een intern
aankoopbeleid voor. We moeten de werking
blijven toetsen aan de noden van de burgers.

Minder overlapping, meer samenwerking
Elke euro uitgeven als een goede huisvader
betekent ook dat we kijken hoe we efficiënter
kunnen werken en waar we kunnen besparen.
Een belangrijke stap vooruit is de integratie
van het OCMW en het gemeentebestuur
waar de N-VA op heeft aangedrongen.
Ondertussen werd een beheersovereenkomst

€

✉

✆

€

✉

✆

tussen OCMW en gemeente afgesloten.
Hierdoor wordt personeel, logistiek en beleid
maximaal gedeeld en op elkaar afgestemd.
Dat betekent één personeelsdienst, één
secretariaat, één financiële dienst. Zo boeken
we op korte termijn structurele dus blijvende
efficiëntiewinsten.

€

✉

✆

Gemeentelijke diensten:
toegankelijk, helder en tot uw dienst
De gemeentelijke dienstverlening moet in
de eerste plaats op zijn burgers gericht
zijn. Klantvriendelijkheid staat voorop. In
het meerjarenplan is de aanpassing van de
openingsuren opgenomen. Het wordt bijvoorbeeld
mogelijk een afspraak te maken buiten de
kantooruren. In overleg met het personeel wordt
de uitvoering hiervan voorbereid.
Administratieve vereenvoudiging is een rode
draad voor de N-VA. Reglementen moeten
helder en eenvoudig zijn. Het gebruikers- en

tariefreglement van het gemeenschapscentrum
OC De Kleine Beer, Sinjo, Schepenhuys en de
school ‘De Notelaar’, hebben we op elkaar
afgestemd en de onduidelijkheden weggewerkt.
Een vereenvoudiging van de reglementering van
de sportinfrastructuur volgt nog.
Om de dienstverlening nog beter te maken,
breiden we het gemeentehuis uit. Ook
de politie krijgt er een permanent loket.
Zo vermijden we het overbodig heen- en
weergeloop met documenten en attesten.
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Duurzaam beleid
mét visie
De N-VA kiest niet zomaar voor enkele losse
ideetjes of ondoordachte projecten maar
gaat voor een onderbouwd en duurzaam
beleid. Onder impuls van de N-VA werd een
samenhangende visie ontwikkeld op onze
gemeentelijke gebouwen. Die vullen we op de
meest efficiënte manier in.

onderzoeken

In het meerjarenplan trekken we 2,5 miljoen euro
uit voor het masterplan dat we nu volop uitvoeren.
In de verschillende beleidsdomeinen gaat de
N-VA voor visievorming en daadkracht: van het
groenbeheer, erfgoedbeleid over kinderopvang
tot het onderhoud van onze voetpaden en
kerkelijk patrimonium.
We zorgen voor een deblokkering in
grote dossiers als de ontsluiting van de
gemeenteschool en het voetpadendossier in de
Tuinwijk.

budgetteren

plannen

Lees meer over ons beleid:
◆◆ groenbeheer op p. 7
◆◆ patrimonium op p. 12
◆◆ erfgoed op p. 23
◆◆ kinderopvang op p. 29
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uitvoeren
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Masterplan
voor Beernem,
Oedelem en
Sint-Joris
Onze gemeentegebouwen kregen doorheen
de jaren een invulling, heel vaak tijdelijke
oplossingen die na verloop van tijd definitief
werden. Daarnaast werd het takenpakket en de
diensten van ons bestuur verder uitgebreid.
Met de Masterplannen voor Beernem, Oedelem
en Sint-Joris geven we een lange termijnvisie
voor onze gebouwen. Daarbij kijken we hoe
we die zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken.
Dat patrimonium stemmen we af op onze
dienstverlening

Gijs Degrande
Eerste Schepen voor
Cultuur / bibliotheek
Jeugd
Nutsvoorzieningen
Openbare werken / groen /
begraafplaatsen

Samen met de WVI ontwikkelden we een
visie op middellange en lange termijn voor
de diverse diensten, met daaraan gekoppeld
een optimale inzet van de beschikbare
gebouweninfrastructuur en de realisatie van de
noodzakelijke bijkomende infrastructuur.
Zo maken we een efficiënter gebruik van
middelen en personeel mogelijk.
Uitgangspunt is een betere dienstverlening
voor de burger.
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Eén plan voor Groot-Beernem
Bib en Gemeentehuis

Schepenhuys
lees meer p. 19
lees meer p. 9 en 16

Ombouw Sjok tot
Sociaal Huis
lees meer p. 31

Kleuterweelde
lees meer p. 29

Fuif- en turnzaal
lees meer p. 28

Heilige Maria Moeder
Godskerk
lees meer p. 13
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Huis van het Kind
lees meer p. 29

Kerkelijk patrimonium
Kerkgebebouwen kosten veel en vragen steeds
meer onderhoud. We moeten durven nadenken
over de toekomst van onze parochiekerken. De
N-VA gaf in stilte de aanzet met haar voorstel voor
een nevenbestemming voor de HMMG-kerk.
Het gemeentebestuur en het kerkbestuur
slaan de handen in elkaar om een goede
toekomstgerichte oplossing te vinden. Een
eerste stap was de info-avond met het
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.
Een waardevolle piste die vorm krijgt, is de
inrichting van een archiefruimte. We danken
het kerkbestuur alvast voor de constructieve
samenwerking.

Begraafparken:
respectvol groen

Oostveld zijn in 2015 aan de beurt. Voor de
begraafplaats Sint-Lambertus in Oedelem werd
zelfs een landschapsarchitect aangesteld.

Onze begraafplaatsen willen we laten
evolueren naar rustige, groene en respectvolle
begraafparken. Daar zet N-VA deze legislatuur
sterk op in. De begraafplaatsen SintAmandus en HMMG werden ondertussen
met succes omgevormd tot groene en
onderhoudsvriendelijke ruimten. De
begraafplaatsen aan de kerk in Sint-Joris en

Het verouderde reglement voor onze
begraafplaatsen wordt aangepast en bevat
enkele opvallende verbeteringen. Zo maken we
peterschap en adoptie van grafmonumenten
met erfgoedwaarde mogelijk, krijgt nieuw
erfgoed meer ruimte en komt er een
sterretjesweide voor niet-levensvatbare kindjes
op de begraafplaats Hogenakker.
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“Je kan enkel
horen door te
luisteren”
Christine Stroobandt
Voorzitter gemeenteraad
Voorzitter bibliotheekraad

Inspraak en participatie
Burgers betrekken bij het beleid, door
meer inspraak en participatie, is één van
de basisbegrippen van de politiek waar de
N-VA voor staat. Hoe we dat best doen,
onderzoeken we proefondervindelijk. Vaak met
succes, soms kan het beter. Maar we doen
het. De adviesraden kregen inspraak bij het
meerjarenplan via rondetafelgesprekken.
We organiseerden netwerkmomenten
zoals bijvoorbeeld de BIZZ-avond
voor ondernemers, het kunsten- en
muzikantencafé, het overleg met de
bebloemingscomités en het horeca-overleg.
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De organisatie van info-avonden over
bijvoorbeeld burgerparticipatie of de toekomst
van onze parochiekerken is een bewuste
keuze. Die nieuwe lijn willen we de komende
jaren doortrekken.
Onze gemeenteraadsvoorzitter luistert naar
alle fracties, ook de oppositie, en paste het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
aan hun vragen aan. We experimenteren met
wijkoverleg, zo betrokken we kinderen en ouders
bij de herinrichting van het speelpleintje in de
Haverbilken. Die ervaring willen we de komende
jaren verder toepassen in onze gemeente.

Allemaal digitaal
We trekken resoluut de digitale kaart. Dat
betekent administratieve vereenvoudiging voor
de burger en de gemeentelijke organisatie. We
beperken de wachttijden en vermijden onnodige
verplaatsingen naar het gemeentehuis.
Zo is het reservatie- en inschrijvingsprogramma
voor culturele activiteiten, Grabbelpas,
cultuur- en sportaccommodatie operationeel,
werd het digitaal loket uitgebouwd, krijgt GIS
verdere uitbreiding en wordt de facturenstroom
gedigitaliseerd. Het beheer van onze
begraafplaatsen wordt eveneens gedigitaliseerd.
Binnenkort zal ook de bouwaanvraag digitaal
kunnen worden ingediend. We mogen spreken
van een echte vooruitgang.
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Een
bibliotheek
van de
21ste eeuw
Ook in budgettair moeilijke tijden is het
belangrijk dat de overheid investeert. Na jaren
stilstand zit er eindelijk schot in het dossier van
de bibliotheek.
We trekken een bedrag van 1,2 miljoen
euro uit voor de uitbreiding met 180 m²
en de herinrichting van de bibliotheek. Het
architectenbureau is volop bezig met de
uitwerking van de plannen. Eind 2015 willen we
een firma aanduiden die de werken zal uitvoeren.
De nieuwe bibliotheek wordt een modern
kenniscentrum waar veel meer mogelijk is
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dan alleen maar het uitlenen van boeken.
De Beernemse bib wordt een vraaggerichte
bibliotheek waar de bezoeker zaken
automatisch kan uitlenen via een zogeheten
RFID-systeem.
Ook de bibliotheek springt op de digitale
trein. In 2014 is er een proefproject gestart
met e-books, er is een digitaal krantenarchief
en in de vernieuwde bibliotheek komt een
gedigitaliseerde zelfbedieningsbalie.
De uitleenpost in Oedelem krijgt een nieuwe,
aangepaste bestemming in het Schepenhuys.

Cultuur naar waarde geschat
N-VA neemt het cultuurbeleid stevig in
handen. Alle culturele infrastructuur werd
ondergebracht in het Gemeenschapscentrum
Beernem. Zo is er nu één reglement en
gelijkvormige tarieven voor OC De Kleine Beer,
het Schepenhuys en de Sinjo.
In 2015 investeren we in nieuwe deuren en
een verbeterde ingang voor De Kleine Beer.
We namen de Sinjo over in Sint-Joris waar
we volgend jaar het dak vernieuwen en
verschillende opfrissingswerken voorzien. In
Oedelem werd eind 2013 de ondergrondse
exporuimte aan het Schepenhuys officieel in
gebruik genomen.
We besparen niet op cultuur. Integendeel. In
de zomer van 2014 was er onder impuls van
Schepen van Cultuur Gijs Degrande voor de
eerste maal een cultureel zomerprogramma.
Zo waren er ondermeer Vlaanderen Feest met
Kaboem, de openluchtfilm in Kleuterweelde,
een zomertentoonstelling in het Schepenhuys,
het muziekfestival Bunkerrock op de Markt van
Oedelem én de Cultuurmarkt in het OC. We
blijven ons de komende jaren hiervoor inzetten.

culturele rijkdom – en die is er! - in kaart
te brengen, werken we aan een digitale
portfolio van alle kunstenaars, muzikanten
en muziekgroepjes in onze gemeente.
Kunstenaars geven we voluit de kans om
hun werk te tonen. In het Schepenhuys
organiseerden we enkele exposities en we
zetten vanaf 2015 in op meer kunst in de bib.
Onze muziekacademie hebben we uitgebreid
met een sectie koperblazers.

Kunstenaars en cultuurmakers zijn meestal
op zichzelf bezig. Dat is eigen aan het vak.
Daarom organiseerden we twee kunstencafés
waar creatieve geesten elkaar konden
ontmoeten en ideeën aftoetsen. Om onze

Heel wat projecten zitten in de pijplijn en de
tiende verjaardag van OC De Kleine Beer laten
we niet onopgemerkt voorbij gaan. Stap voor
stap bouwen we het cultuur- en kunstenbeleid
verder uit.
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Schepenhuys
kernversterkend en burgernabij
We bundelen alle gemeentelijke diensten
in Oedelem op één centrale plaats. Het
Schepenhuys wordt zo op termijn het kloppend
hart van Oedelem. De benedenverdieping werd
met de inrichting van de toeristische dienst
al aangepakt en dit jaar namen we ook de
ondergrondse exporuimte in gebruik. Ook de
bovenverdieping willen we nu aanpakken.
De uitleenpost van de bibliotheek wordt in het
Schepenhuys ondergebracht. Voorts komt er
een balie voor basisdienstverlening en een
economisch loket. Op de bovenste verdieping
onder het dak richten we een polyvalente
ruimte in voor lezingen of kleine activiteiten.
Het regionaal toerismekantoor blijft uiteraard
behouden.
Voor de aanpak van het Schepenhuys is
€ 225 000 uitgetrokken. Een architectenbureau werd ondertussen aangesteld en is
gestart met het ontwerp.

Behoud van Toeristische Dienst
Verdere promotie expositieruimte
Uitleenpost van de Bibliotheek
Balie voor basisdienstverlening
Economisch loket

Zuurstof en ruimte
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In deze moeilijke economische tijden willen
we extra zuurstof geven aan de Beernemse
bedrijven. Dat doen we op een onderbouwde
manier aan de hand van een strategisch
commercieel plan dat werd opgestart en
zal klaar zijn in de loop van 2015. De lokale
handelszaken ondersteunen we met een

gemeentelijke cadeaubon. Die is voorzien
in 2016. In 2014 stelden we al de nieuwe
formule voor Beernemse streekproducten voor
met een gastronomische waaier. Ondertussen
ging al een tweede succesvolle BIZZ-avond
door, een inspirerend netwerkmoment voor
ondernemers.

“Ondernemen in
Beernem blijven
aanmoedigen en
ondersteunen.”
Barbara Vandenbrande
Schepen voor
Erfgoed / Monumentenzorg
Kinderopvang
Lokale economie / Middenstand
Toerisme
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voor ondernemen
Het lang beloofde bedrijventerrein wordt
eindelijk realiteit. Het bedrijventerrein is
een belangrijke investering op het vlak van
werkzekerheid en werkgelegenheid. In 2015
starten de infrastructuurwerken en tegen 2016
moet het terrein bouwrijp zijn.
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Startende ondernemers willen we een extra
duwtje in de rug geven met het oprichten
van een bedrijfsverzamelgebouw met kleine
modules van ongeveer 100 m². Om de
schaarse ruimte optimaal te benutten, is ook
koppelbouw mogelijk.
Schrijf je in op www.economischekaart.be/
beernem en ontvang al het nieuws over
ondernemen in Beernem.
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Toerisme

Beernem heeft unieke toeristische
troeven en raakpunten.

Toerisme en
gastronomie
De eerste contacten met de horeca zijn
gelegd en in 2015 zijn er de initiatieven als de
“Happen en trappen-route” en “De Langste
Tafel”.

Toerisme en erfgoed
Ons erfgoed stoppen we in een toeristisch
jasje. Zo waren er de Marcel Matthijstentoonstelling en de WOI-wandelingen.

De “Happen en trappen-route” zal je met de
fiets langs Beernems mooiste plekjes brengen
en kennis laten maken met culinair Beernem.

N-VA ondersteunt volop de film Zaak De Zutter
met centen en een nieuwe fietsroute. Eind
2015 komt er een prachtig fotoboek over
Beernemse landschappen samengesteld door
Beernemse fotografen.

Met “De Langste tafel” combineren we
Beernemse gastronomie met aperitiefconcerten
op unieke plaatsen in onze gemeente.

We zetten in op verblijfstoerisme. Via een
fietsroute kijken we binnen bij onze mooie
B&B’s en vakantiehuizen.
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Onder impuls van onze partij werd voor het
eerst een erfgoedbeleid op poten gezet. Een
nieuwe cel voor Erfgoed en Monumenten is
opgestart die het beleid mee helpt uitstippelen.
We nemen de Inventaris Onroerend Erfgoed
onder handen en kennen een erfgoedpremie
toe vanaf 2015.
In samenspraak met de kerkfabrieken hebben
we de eerst stappen gezet voor de opbouw
van een archief in de HMMGods-kerk. Ook
de Heemkringen krijgen er eindelijk een
aangepaste, permanente huisvesting.

Respect
voor ons
verleden

Ons funerair erfgoed
komt op kruissnelheid
Een studie op de begraafplaatsen SintLambertus en Oostveld is voltooid. Beernem en
Sint-Joris komen binnenkort aan de beurt. De
resultaten van deze studie brengen we in 2015
aan de hand van een lezing en tentoonstelling.

Beernemse
Streekproducten
We geloven sterk in de kracht en meerwaarde van onze middenstand. Om hun inzet te blijven
ondersteunen bliezen we het vroegere concept van de Beernemse Streekproducten nieuw leven
in. Een opgefrist logo en materiaal om hun producten te promoten in Beernem en daarbuiten.
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Veilig verkeer
Zoals u weet, is verkeersveiligheid een
stokpaardje voor de N-VA. Dat zien
we vertaald in het meerjarenplan met
doorbraak in enkele belangrijke dossiers.
Zo maken we werk van de ontsluiting van
de gemeenteschool in Oedelem langs de
Beernemstraat. De procedure hiervoor werd
opgestart. In eerste fase wordt momenteel
het GRUP aangepast.
Uiterlijk bij de herziening van het
gemeentelijk mobiliteitsplan wordt een
70 km/u -regeling ingevoerd voor al onze
wegen. We stemmen daarbij af met onze
buurgemeenten.
De verkeerssituatie aan het kruispunt van de
Wingenesteenweg en de H.d’Ydewallestraat
is zorgwekkend. We blijven bij elk overleg
met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
aandringen op een oplossing voor dit
kruispunt en voor dat van de Wellingstraat
met de Parkstraat. Ter voorbereiding van
een studie werden alvast tellingen van de
mobiliteitsstromen uitgevoerd.
In samenwerking met AWV is werk gemaakt
van veilige en vlotte afritten aan de E40 en
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werd het kruispunt van de Beernemstraat met
de Knesselarestraat aangepakt.
Daarnaast nemen we kleine maatregelen
die het verschil maken. Denken we aan het
wegnemen van de vervelende blokjes op de
Oedelemse Markt en het plaatsen van paaltjes
aan het fietspad in de Beernemstraat, de
Akkerstraat en de Beverhoutsveldstraat.
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“Kleine maatregelen maken
soms een groot verschil”
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Openbare
werken
Openbare werken vormen de hoofdbrok binnen
de gemeentelijke investeringen. Naast de
grote rioleringsdossiers investeren we sterk in
fietspaden. Veilig fietsen mogelijk maken, daar
gaat het om. De werken aan het vrijliggend
fietspad in de Bruggestraat lopen volop en het
ontwerp voor het fietspad in de Sijselestraat
is goedgekeurd. Samen met de vernieuwing
van het fietspad in de Sint-Jorisstraat zijn
deze projecten goed voor tientallen kilometer
nieuw fietspad. Op basis van een evaluatie van
de fietspaden doen we ook de nodige kleine
herstellingen.
Jaarlijks investeren we € 150 000 in
voetpaden. Ondertussen werden de Tuinwijk
en de Lindemeers/Holleweg afgewerkt.
Het voetpad langs de Reigerlostraat is
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aanbesteed en wordt uitgevoerd in 2015.
Onze prioriteitenlijst met voetpaden werken
we de komende jaren verder stelselmatig
af. In 2015 is ook de herinrichting van
de Bloemendalestraat gepland. Er komt
een nieuw voetpad, wegdek en een vaste
parkeerzone maakt komaf met wisselend
parkeren. Daarnaast zal de Vullaertstraat
worden aangepakt met nieuwe riolen,
voetpaden en snelheidsremmende
maatregelen.
We kijken ook vooruit en hebben de
subsidiedossiers voor de Beernemstraat/
Scherpestraat en Akkerstraat/
Beverhoutsveldstraat opgestart. Terwijl de
geplande rioleringswerken lopen, bereiden we
deze belangrijke dossiers voor.

Minder hinder: heldere communicatie
bij Openbare Werken
Duidelijke en heldere communicatie bij
openbare werken is belangrijk. Via de
gemeentelijke website informeren we
permanent over nieuwe en bestaande werken.
Wie intekent op een mailingdienst, wordt
via email op de hoogte gehouden. Bij
grote en kleine werken organiseren we

informatievergaderingen voor omwonenden en
betrokkenen.
Dat deden we bijvoorbeeld bij de heraanleg
van de voetpaden in de Tuinwijk en Lindemeers
maar ook bij de werken aan het fietspad
Bruggestraat. Binnenkort volgt dan ook meer
info over Oostveld.

Veiligheid
Beernem heeft het hard te verduren op vlak
van inbraken. Samen met de politie doen we er
alles aan om deze plaag in te dijken. Zo was er
aan de op-en afritten van de E40 de plaatsing
van een tweede zogeheten slimme camera.
Dergelijke camera’s losten in het verleden
diverse misdrijven van inbraak en gestolen
wagens op en ze werken ook preventief.
Rondtrekkende daderbendes zijn er zich van
bewust dat ze gefilmd worden.
De camera aan de afrit van de E40 zorgde
alvast voor een opmerkelijke stijging van het
aantal opgeloste misdrijven. Jammer genoeg
blijft het aantal inbraken hoog. Veiligheid blijft
een permanent aandachtspunt.
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Hij komt er!

Een nieuwe fuifzaal!
Ze komt er. De fuifzaal voor onze
Beernemse jongeren. In verschillende
verkiezingsprogramma’s werd een fuifzaal als
een absolute noodzaak gezien. Wij houden
woord. De jongeren krijgen terug wat met het
sluiten van zaal Reigerlo verloren is gegaan. Het
dossier van de nieuwe zaal werd in september
al door de gemeenteraad goedgekeurd en een
ontwerpbureau is volop bezig met de plannen.

Een fuifzaal heeft nagenoeg dezelfde
constructie als een turnzaal. Door fuif- en
turnzaal te combineren slaan we twee vliegen
in één klap. Turnclub De Kangoeroetjes, Top
Spin en de Berenschutters hoeven niet in de
oude Boeie te blijven en krijgen een nieuwe
aangepaste accommodatie. Met de verkoop
van de Boeie financieren we de nieuwe zaal.
Kortom, een win-win-win-verhaal.

Nieuwe zaal, nieuw beleid
Van de gelegenheid maken we gebruik om het Beernemse fuifbeleid onder de loep te nemen. Dat
doen we in overleg met de jongeren, de jeugdraad en de politie.
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Geen kinderen
van de rekening
In tegenstelling tot veel gemeenten besparen
we niet op onze jongeren. We zetten de
ondersteuning van onze jeugdverenigingen
en jeugdhuis verder, net als van de
Grabbelpas en onze tienerwerking T-RIT .
Ook dat is investeren in de toekomst.
In de tweede helft van de legislatuur willen
wij samen met de Beernemse jongeren een
visie ontwikkelen over de toekomst van het
huidige zwembad. De omvorming tot een
jeugdhuis, kunstenatelier of repetitieruimte
lijken ons interessante pistes.
De krappe huisvesting van de KLJ en
Oranje in de Beukendreef beantwoorden
we met nieuwe jeugdlokalen in het
groene Kleuterweelde. Het potentieel van
dat onderschatte park moeten we volop
benutten. In 2015 gaan we het overleg
met de betrokken jeugdverenigingen intens
voeren.

Kinderopvang
Alle gemeentelijke diensten rond kinderopvang
brengen we samen in het Huis van het
Kind in Sint-Joris. Het gaat om de dienst
kinderopvang en onthaalgezinnen, het
consultatiebureau van Kind en Gezin maar
ook de Buitenschoolse Kinderopvang van
Sint-Joris. Het Huis zal een uniek loket hebben
voor alle vragen rond kinderopvang en een vlot
toegankelijke databank.
We investeren € 100 000 in het nieuwe Huis
van het Kind. De architect werd ondertussen
aangesteld en verbouwingen zijn gepland
vanaf 2015.

Investeren in
groene speelruimte
Voor onze speelpleintjes hebben we een plan
van aanpak opgemaakt. Drie speelpleintjes
krijgen een stevige make-over. In het
voorjaar van 2015 wordt het pleintje aan de
Haverbilken omgevormd en de heraanleg
van het pleintje aan het Galgeveld in 2016
wordt voorbereid. We betrekken de kinderen
nauw bij het ontwerp en houden ook effectief
rekening met hun wensen. De andere
speelpleintjes onderhouden we goed zodat
onze kinderen veilig kunnen spelen in een
groene omgeving.
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Sport

N-VA wil dat iedere Beernemnaar op een
kwalititeitsvolle manier kan sporten. Sporten is
gezond en brengt mensen samen. Voldoende
en degelijke sportinfrastructuur blijft daarbij
de basis. Grote infrastructuurprojecten kosten
echter veel geld. Daarom zetten we volop in op
samenwerking en cofinanciering, zowel voor
bouw als exploitatie.
Zo hebben onze atletiekverenigingen na bijna
drie decennia wachten eindelijk zicht op
een echte atletiekpiste. Met de gemeentes
Oostkamp en Zedelgem werd het dossier voor
de aanleg van een piste aangevat en mits
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goedkeuring van de nodige subsidies wordt
hiermee gestart in 2015. Nadien zal er ook een
Finse piste komen op de site van Drogenbrood.
In dit sportpark krijgt KSC Beernem de
langverwachte nieuwe kleedkamers. Verder zijn
er de nodige investeringen in de kantine van
Cercle Oedelem middels een nieuw dak.
Tenslotte gebeurden er ook de noodzakelijke
renovatiewerken aan het dak van het
Bloemendalezwembad. Ook de komende
jaren kan er zo gezwommen worden in onze
gemeente. Het nieuwe dak van het zwembad
is sowieso geen verloren investering want het
gebouw zal later een herbestemming krijgen
wanneer het zwembad naar Drogenbrood
verhuist.

Senioren

Een beleid met de vinger aan de pols

Steeds meer inwoners van onze gemeente
zijn ouder dan 65 jaar. De woon-, leef- en
zorgbehoeften van senioren zijn veranderd.
Senioren zijn actief, opgeleid en goed
geïnformeerd. We moeten inspelen op
deze evolutie. De N-VA wil ouderen in onze
samenleving waarderen en versterken; niet
betuttelen. De kracht van senioren binnen
hun sociale omgeving valt immers niet te
onderschatten. Ouderen die het moeilijk
hebben, kunnen bij het Sociaal Huis terecht.
In plaats van leuke ideetjes te lanceren,
houden wij liever rekening met de belangen
van senioren in alle beleidsdomeinen. In de
eerste plaats bij openbare werken. Daar is
de mobiliteit van de oudere een permanent
aandachtspunt. Daarom zetten wij de
komende jaren ook stevig in op hernieuwing
van voetpaden. Door te investeren in
de Sinjo investeren we in de bloeiende
seniorenverenigingen van Sint-Joris.

toegankelijkheid centraal. In het Schepenhuys
in Oedelem zullen kleine administratieve
verrichtingen kunnen gebeuren wat de
bereikbaarheid van de gemeente sterk
verhoogt. We zetten in op digitalisering zodat
minder mobiele mensen van thuis uit de
gemeente kunnen bereiken. Tegelijk houden
we rekening met zij die geen toegang tot
internet hebben. Zij blijven welkom aan ons
loket.

Ook onze dienstverlening moet bereikbaar
zijn. Bij nieuwe ontwerpen van bijvoorbeeld
de bibliotheek of de uitbreiding van het
gemeentehuis in Beernem staat een vlotte

Wie niet meer in de bibliotheek geraakt, kan
een beroep doen op ‘bib aan huis’ , een dienst
die we we in de drie deelgemeenten willen
versterken.
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Zuiver water
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Beernem investeert zwaar in waterzuivering.
9,8 miljoen euro, waarvan ongeveer 4,2
miljoen gemeentelijk aandeel, trekken we uit
voor deze belangrijke openbare werken.
Grote rioleringsprojecten in de
Ruweschuurstraat (start in 2015), Zeldonk
(start in 2016) en Egyptestraat (start in 2016)
zorgen dat het afvalwater van tientallen
woningen niet meer in onze grachten worden
geloosd.
Ook de Vullaertstraat krijgt nieuwe rioleringen
en een nieuwe bovenbouw.

We laten niemand
achter
In tijden van budgettaire schaarste en weinig
economische groei moeten we zorgen dat de
middelen juist terecht komen. Wie echt hulp
nodig heeft, moeten we bijstaan. We laten
niemand achter. Daarom investeerden we met
de gemeente net geen 2 miljoen euro
(€ 1 981 563) extra in de werking van OCMW.
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Nieuw reglement voor
Beverhoutsveld
Er komt een gloednieuw reglement van
toewijzing voor het Beverhoutsveld. We maken
hiermee een einde aan de rechtsonzekerheid
en onduidelijkheden die zich de voorbije jaren
hebben gevormd. Onze landbouwers bieden
we de beste mogelijkheden om succesvol te
ondernemen.

Wonen in Beernem
Mensen uit Beernem hebben ook recht op een
sociale huurwoning in onze gemeente.
Op vraag van de N-VA werkt de Woonwinkel
een lokaal toewijzingsreglement uit die
inwoners uit eigen gemeente voorrang geeft bij
de toewijzing van een sociale woning.
De toekomst van de Woonwinkel is verzekerd.
We hebben de nodige financiering voorzien en

straks krijgt de Woonwinkel een permanente
locatie in het heringerichte gemeentehuis.
Vanaf 1 januari 2015 is Beernem een
ontvoogde gemeente inzake ruimtelijk
ordening. Dat betekent kortere doorlooptijden
en snellere procedures. Binnenkort zullen
bouwaanvragen ook digitaal kunnen worden
ingediend.

Wouter De Corte
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Nikolay Holthoff

Ondervoorzitter,
gemeenteraadslid,
vertegenwoordiger Finiwo
◆◆ wouter.decorte@beernem.be
◆◆ Docent bouwkunde,
Universiteit Gent
◆◆ Gehuwd met Trui, papa van
Aline, Rosalie en Lily-Marie.
◆◆

BEERNEM

Lode Vanneste
Gemeenteraadslid
lid van de politieraad van Het
Houtsche
◆◆ Lode.vanneste@beernem.be
◆◆ Team Coach bij Deltamedia
◆◆ Getrouwd met Griet, papa van
Luna en Zita
◆◆
◆◆

Bestuurslid
Nikolay.holthoff@hotmail.com
◆◆ loodgieter
◆◆ Vriendin Sonja
◆◆
◆◆

Barbara Vandenbrande
Bestuurslid en schepen
lokale economie, toerisme,
erfgoed & monumentenzorg,
kinderopvang
◆◆ barbara.vandenbrande@
skynet.be
◆◆ Zelfstandige
◆◆ Gehuwd met Bart Desimpel,
mama van Samuel en Simon
◆◆

Els Van Rijckeghem
Afdelingssecretaris
els.v.r@live.be
◆◆ HSE manager bij Care
◆◆ Mama van Lotte en Eline
◆◆
◆◆

Nikolay
Holthoff

Gijs
Degrande

Els Van Rijckeghem

Wouter De Corte

Lode Vanneste
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Brecht
Vandermoere

Barbara Vandenbrande

Brecht Vandermoere
OCMW- raadslid, bestuurslid,
vertegenwoordiger van NVABeernem in de landbouwraad
◆◆ vandermoere.brecht@gmail.com
◆◆ Technisch onder sector chef
instructie, tractieverdeler,
treinbestuurder
◆◆ Gehuwd met Tamara
Vandecaveye, papa van Marit
en Anouk
◆◆

Gijs Degrande
Eerste schepen, Schepen
van Openbare Werken,
Groen, Begraafplaatsen &
Nutsvoorzieningen, Cultuur &
Bibliotheek en Jeugd.
◆◆ gijs.degrande@beernem.be
◆◆
@gijsdegrande
◆◆ Fractiemedewerker N-VAfractie Vlaams Parlement
◆◆ Getrouwd met Jill, papa van
Daan en Kaat
◆◆

Christine
Stroobandt
Els Vyncke

Christine Stroobandt

Dirk Verheyde

Penningmeester,
Gemeenteraadsvoorzitter,
voorzitter bibliotheekraad
◆◆ christine.stroobandt@
skynet.be
◆◆ Gepensioneerd
◆◆ Ongehuwd
◆◆

Gemeenteraadslid fractieleider
◆◆ florist.verheyde@gmail.com
◆◆ florist
◆◆ Gehuwd met Erika, vader van
Matthias en Machteld
◆◆

Jef Vansteenhuyse
Schepen van Financiën en
Begroting, Afvalverwerkingn
Onderwijs, Kerkfabriek.
◆◆ jef.vansteenhuyse@beernem.be
◆◆ Gehuwd met Greet Van de Walle
◆◆ Kinderen: Simon, Ruth, Jakob
en Wannes
◆◆

Rein Ringoot
Els Vyncke

Voorzitter van de afdeling.
rein.ringoot@telenet.be
◆◆ Woonbegeleider bij mensen
met een mentale handicap.
◆◆ Gehuwd met Els Vyncke, vader
van Linde, Elfie en Jasmijn

Anne Mie De Wispelaere

◆◆

Ocmw-raadslid + vast bureau
◆◆ els.vyncke@telenet.be
◆◆ Woonbegeleidster bij mensen
met een mentale beperking
◆◆ Gehuwd met Rein Ringoot en
moeder van Linde, Elfie en
Jasmijn
◆◆

Isabelle Vandenbrande
Bestuurslid en
ledenverantwoordelijke N-VA
Beernem, bestuurslid
Arrondissement BTO
◆◆ isabelle@yahoo.com
◆◆ Zelfstandige
◆◆ Mama van Alessandro en Emily
◆◆

Dirk
Verheyde
Isabelle
Vandenbrande

◆◆

OCMW raadslid
annemie.dewispelaere@
telenet.be
◆◆ docent verpleegkunde
◆◆ gehuwd met Geert Serru en
mama van Tom en Tine
◆◆
◆◆

Wilt u met ons meewerken aan een Beernem met
toekomst? Neem dan zeker contact op via onze
ledenverantwoordelijke Isabelle Vandenbrande
op 0473/860165 of stuur een email naar
beernem@n-va.be

Jef
Vansteenhuyse

Rein Ringoot

Anne Mie
De Wispelaere
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We wensen iedereen een vreugdevol

2015

Wij hechten groot belang aan inspraak en participatie. Enkel zo kunnen we ons beleid zo goed
mogelijk afstellen op de noden van de burgers en de toekomst van onze gemeente. Vul deze strook in
met ideeën of suggesties en bezorg deze aan Els Van Rijckeghem, Weldadigheidstraat 39,
8730 Beernem. Je kan ons ook contacteren via onderstaande gegevens of via

concept, fotografie, vormgeving en druk

mozesmedia.be

beernem.n-va.be/contact

beernem.n-va.be
beernem@n-va.be

@n_vabeernem

