DE VERANDERING WERKT
IN BEERNEM

De verandering werkt in Beernem

De verandering in Beernem werkt en de
mensen voelen dat. De N-VA bracht in
Beernem een nieuwe dynamiek op gang.
De jarenlange stilstand werd doorbroken. We maakten een breuk met de oude
politiek. In 2012 gaf de Beernemse kiezer
ons een belangrijk mandaat voor verandering. De N-VA doorbrak de historische
absolute meerderheid en startte met drie
schepenen, sterke fracties in de gemeente- en OCMW-raad en een gedreven
bestuur haar project van verandering.

De N-VA geeft zuurstof aan
Beernem, Oedelem en Sint-Joris

De voorbije jaren opende het prachtig
gerestaureerde Schepenhuys de deuren,
is het vernieuwde gemeenschapscentrum
Sinjo in gebruik genomen, fuift de Beernemse Jeugd in zaal De Boest en lopen
onze atleten op een gloednieuwe piste.
We investeren fors in een nieuwe bibliotheek, jeugdlokalen en voetbalinfrastructuur. Het zijn stuk voor stuk belangrijke

Volle kracht vooruit

Voorwoord

investeringen in het sociaal, sportief en
cultureel leven in Beernem die zorgen
voor een sterkere gemeenschap. En daar
is het de N-VA om te doen, dat vinden
wij belangrijk. Meer dan ooit zette de
N-VA in op veiligheid en verkeersveiligheid in Beernem met nieuwe fietspaden,
vernieuwde verbindingswegen en een
stelselmatige aanpak van onze woonwijken.

De N-VA is fier op Beernem
en haar inwoners

Dat tonen we met de expo’s wieler- en
cafécultuur, de uittrede van de Sint of de
vernieuwde aanpak van onze begraafparken. Met de Bizz-awards, succesvolle
handelsacties en nieuwe cadeaubonnen
zetten we het Beernems ondernemerschap eindelijk in de spotlights. In het
bijzonder op de eigen bevoegdheden
maakt N-VA duidelijk het verschil. We
brachten vernieuwing, verandering en
beweging op vlak van lokale economie,
cultuur, erfgoedbeleid, jeugd, financiën

en bestuur. De N-VA weegt ook stevig op
het algemene beleid en kijkt verder dan
de waan van de dag. Wij zorgen voor een
objectieve, onderbouwde en no-nonsense
aanpak. Dankzij de N-VA werkt Beernem, met visie en durf.

De N-VA wil volle kracht vooruit

N-VA heeft de voorbije jaren de nodige
ervaring opgedaan en heeft haar meerwaarde als beleidspartij bewezen. N-VA
heeft de ambitie om overal een versnelling hoger te schakelen. Onmiddellijk. Als
de kiezer ons de mogelijkheid geeft, gaan
we vanaf dag één volle kracht vooruit.
Dat straf project brengen we met een
sterke ploeg. Onze lijst is klaar en telt
25 sterke, frisse gezichten. Integriteit,
geloofwaardigheid en inhoud zijn ons
handelsmerk. Geen politieke overlopers
of kunstmatige kartels maar gedreven
burgers die bewust kiezen voor verandering in Beernem. Bij de N-VA duidelijkheid troef : één enthousiaste ploeg, één
positief verhaal.
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Zaaien naar de zak
De gemeentefinanciën staan op orde.
Onze rekening klopt. We hebben een
begroting in evenwicht zonder nieuwe
belastingen in te voeren of schulden op te
bouwen. We realiseerden de inspanning
bij het bestuur zelf en schoven de factuur
niet door naar de Beernemnaar of de

volgende generaties. Dankzij belangrijke
efficiëntiewinsten in de werkings- en
personeelskosten en een doordacht
budgettair beleid konden we tegelijk fors
investeren in onze gemeente. De Beernenmaar krijgt waar voor zijn geld. En
daar zijn we trots op.

Gemeente

Aanvullende
personenbelasting in %

Onroerende
voorheffing 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
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Samen met u

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.
Met Christine Stroobandt als gemeenteraadsvoorzitter waait er een nieuwe
wind door de gemeenteraad. Zij luistert
naar alle fracties, ook de oppositie, en
paste het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad aan hun vragen aan. Deze

legislatuur is het democratisch debat
versterkt dankzij de invoering van nieuwe
commissievergaderingen en inspraak- en
infoavonden. Een nieuw geluidsysteem
maakt dat de gemeenteraad gemakkelijk
kan gevolgd worden.
Ook de burger betrokken we meer bij het
beleid. Zo bepaalden onze ondernemers
mee de koers van Visit Beernem. Kunstenaars konden hun ei kwijt in de kunstencafés en buren werden betrokken bij de
herinrichting van speelpleintjes of bij het
Bargepark.

Minder CO2,
beter klimaat
Beernem ondertekende in 2015 het
Burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie. Zo bereidt de gemeente zich verder voor op de klimaatverandering en wil
het de CO2-uitstoot tegen 2030 drastisch
verminderen via energie-efficiënte maatregelen en het inzetten van hernieuwbare
energie. Zo werden alle nieuwe gebouwen
zoals de fuifzaal De Boest, het scoutslokaal, de bib, gemeenteschool of de nieuwe
voetbalaccommodatie Bijna Energie
Neutraal (BEN). We plaatsen zonnepanelen op de bib en we voorzien laadpalen
voor elektrische wagens op verschillende
locaties in de gemeente.
Klimaatverandering biedt grote uitdagingen voor de toekomst. De N-VA wil
samen met u verdere klimaatverandering
zoveel mogelijk afremmen. Deze gezamenlijke inspanning levert heel wat op
voor het milieu, de samenleving en de
economie.
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Nee tegen zwerfvuil
De N-VA ging ook in moeilijke dossiers
haar verantwoordelijkheid niet uit de
weg. Zo voerden we in het recyclagepark
het principe in van ‘de vervuiler betaalt’.
Mét resultaat.
Het afvaltoerisme van buiten de gemeente is eindelijk teruggedrongen, de
groenophaling aan huis is gestegen en er
werd de voorbije jaren beter dan ooit gesorteerd. Zwerfvuil tolereren we absoluut
niet. Beernem verhoogt de pakkans van
overtreders door het inzetten van mobiele
camera’s.

Ook het recyclagepark wordt volop uitgebreid. Zo komen er nieuwe bergruimtes
voor de kleine afvalfracties, komt er een
verhoogd afvalplatform en zijn er met
kurk en kaarsresten twee nieuwe, gratis
afvalfracties.

Efficiënt, slagkrachtig
en klantvriendelijk

€

✉

€

✆

✉

✆

De gemeentelijke dienstverlening moet
voor N-VA Beernem in de eerste plaats
op onze burgers gericht zijn. We zorgden
daarom voor een avondopening van het
gemeentehuis. Daarnaast kozen we voor
een vereenvoudiging
€ ✉ ✆van talrijke reglementen en tarieven.
Om de dienstverlening nog beter te
maken, breiden we het gemeentehuis uit.
Ook de politie en de woonwinkel krijgen
er een permanent loket. Zo vermijden we
het overbodig heen- en weergeloop met
documenten en attesten.

✆

€

✉

✆

De integratie van het OCMW en het gemeentebestuur was in 2012 een absoluut
speerpunt voor de N-VA. Ondertussen zijn alle ondersteunende diensten
zoals personeel, ICT, communicatie en
logistiek samengevoegd en op elkaar
afgestemd. Dat betekent dat er voortaan
ook maar één financieel directeur en één
algemeen directeur is.
De integratie zorgde voor een efficiënte
inzet van middelen en medewerkers en
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betekende vooral een versterking van het
sociaal beleid. En daar was het ons in de
eerste plaats om te doen.
N-VA trok ook resoluut de digitale kaart.
Dat betekende administratieve vereenvoudiging voor de burger en voor de
gemeentelijke organisatie. We beperkten
de wachttijden en vermeden onnodige
verplaatsingen naar het gemeentehuis.

Zo is er vandaag een reservatie- en
inschrijvingsprogramma voor culturele activiteiten, de Grabbelpas en voor
cultuur- en sportaccommodatie. Ook het
digitaal loket is uitgebouwd en facturen
zijn voortaan digitaal beschikbaar. Ook
het beheer onze begraafplaatsen werd gedigitaliseerd. En architecten kunnen hun
bouwaanvraag vandaag online indienen.
Radicaal digitaal, daar gaat N-VA voor.

Investeren
in Beernem
De N-VA kiest niet zomaar voor losse
ideeën of ondoordachte projecten. De
N-VA toont visievorming en daadkracht:
van het groenbeheer, lokale economie,
erfgoedbeleid over kinderopvang tot de
vernieuwing van wegen en fietspaden. We
zorgen daarnaast voor een oplossing in
moeilijke dossiers zoals gemeenteschool
De Notelaar of de lokalen van Chiro
Oostveld.

Bib ➜ pg.16

Drogenbrood ➜ pg.25

Onder impuls van de N-VA werd ook een
samenhangende visie ontwikkeld op onze
gemeentelijke gebouwen. Zo werd er een
Masterplan opgemaakt voor de gebouwen
in Beernem, Oedelem én Sint-Joris. We
kozen voor een lange termijnvisie waarbij
gebouwen zo efficiënt mogelijk worden
ingezet en worden afgestemd op onze
dienstverlening. Oude energieverslindende gebouwen werden vervangen door
moderne en energiezuinige infrastructuur.
Boest ➜ pg.28
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Schepenhuys ➜ pg.18

Chiro Oostveld ➜ pg.28

Scouts Beernem ➜ pg.28

Huis van het Kind ➜ pg.33

Sinjo ➜ pg.19
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Cultuur, naar waarde geschat
Op vlak van cultuur gebeurde er deze
legislatuur een radicale ommezwaai. De
N-VA nam het cultuurbeleid dan ook
zeer stevig in handen.
Sinds 2012 zagen verschillende nieuwe
inititatieven het levenslicht. Zo was er het
nieuwe culturele zomerprogramma met
Vlaanderen Feest, de openluchtfilms en
Bunkerrock. Met Lekker Klassiek waren
er klassieke concerten op bijzondere loka-

ties. In het Schepenhuys konden de vele
tentoonstellingen op grote belangstelling
rekenen. Zo waren er de expo’s over de
Beernemse koerscultuur, de cafécultuur,
Beernemse fotografie én de reeks rond
Beernems jong talent. Opmerkelijk was
ook de expo rond 50 jaar Sinterklaas en
de twee prachtige Uittredes van de Sint
aan de jachthaven.
Ook het vernieuwende cultuurproject
Made in Beernem viel in de smaak bij
creatieve jongeren. Er waren diverse
workshops, skaters maakten hun eigen
toestellen en verschillende bands en dj’s
traden op tijdens Lokale Helden.
De muziekacademie werd uitgebreid met
een sectie koperblazers en we werken aan
de oprichting van een tekenacademie.
En de markt van Oedelem kreeg met
‘Balance’ ook een nieuw standbeeld. Voor
de N-VA is en blijft cultuur belangrijk.

Bibliotheek
van de 21e eeuw
Na 25 jaar was de bibliotheek dringend
aan opfrissing toe. Daarnaast kampte de
bib al een tijdje met plaatsgebrek. De
N-VA koos resoluut voor een moderne,
aantrekkelijke en gezellige bibliotheek.
Met de uitbreidingswerken krijgt de
bibliotheek de broodnodige extra ruimte.
In totaal komt er 180m² extra bij. Er werd
ook zeer goed nagedacht over de nieuwe
inrichting en uitstraling. Nieuw meubilair, meer lijn in materiaal en kleur en
een aangepaste verlichting moeten onze
bibliotheek meer sfeer en karakter geven.
Bijzondere aandacht gaat naar onze
nieuw kinder- en jeugdafdeling.
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Deze ruimte wordt ongetwijfeld de blikvanger van de bibliotheek.
Dankzij een slimme brievenbus kunnen
leners voortaan boeken terugbrengen
wanneer de bib gesloten is. En ook de bib
gaat digitaal met de nieuwe zelfuitleenbalies en RFID-systemen.
Tenslotte miste ook de nieuwe uitleenpost
in Oedelem in het Schepenhuys haar
effect niet. Het aantal ontleningen nam
spectaculair toe. De N-VA heeft een hart
voor de bib.

Respect voor het verleden
kandidaat-kopers dan weer een duidelijk beeld van de erfgoedwaarde van een
pand.
Verder moet een nieuwe erfgoedpremie
onze inwoners warm maken om een
erfgoedpand aan te kopen en er ook zorg
voor te dragen.

De N-VA gelooft sterk in de kracht van
het verleden. Voor de eerste keer in de
geschiedenis van Beernem werd daarom
een erfgoedbeleid op poten gezet. Met
succes! Vlaanderen erkende Beernem
samen met Koksijde als eerste Onroerend Erfgoedgemeente. Dankzij deze
erkenning nemen we een aantal taken
van de Vlaamse overheid over waaronder
archeologisch onderzoek of het verlenen
van advies. Een waarderingsplan van het
bouwkundig erfgoed geeft eigenaars en

De voorbije jaren gebeurde was er ook
heel wat promotie van ons erfgoed met de
deelnames aan Open Monumentendag,
de Erfgoeddag, de Week van de begraafplaatsen, Buurten met erfgoed, verschillende lezingen en tentoonstellingen.
Ook op vlak van funerair erfgoed is
Beernem een absolute pionier met het
peterschap- en adoptieproject rond
graven en groene begraafparken. Ook
blijven we werken aan een volwaardig
gemeentelijk archief en archiefwerking
voor onze heemkringen. Historische
studies vormden de basis voor een expo
en brochures over het funerair erfgoed in
onze gemeente.

Sinjo en Schepenhuys :
versterken van sociaal weefsel
Om ons sociaal weefsel te versterken,
moeten we het culturele en sociale leven
in onze gemeente meer dan ooit blijven
ondersteunen. Daarom investeerde de
N-VA de voobije jaren fors in de renovatie van het Schepenhuys in Oedelem. Ook
de werking van OC De Kleine Beer werd
opnieuw ondersteund. Verder was er de
bouw van de nieuwe polyvalente fuifzaal
de Boest en er was de grondige renovatie
van zaal Sinjo in Sint-Joris.
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Het Schepenhuys in Oedem is een uniek
gebouw met een al even unieke geschiedenis. Het is een historische parel in het
hart van Oedelem : centraal gelegen op
de markt maar ook het brandpunt van
het gemeenschapsleven van de voorbije
vierhonderd jaar. Die rijke geschiedenis
koestert de N-VA. De uitleenpost van de
bibliotheek kreeg onderdak op de eerste
verdieping en de prachtige zolder werd
gerestaureerd tot een polyvalente ruimte

voor allerhande activiteiten. De combinatie met de ondergrondse exporuimte en
dienst toerisme zorgt voor een kernversterkende wisselwerking.
In Sint-joris is het dan weer de Sinjo
die zeer belangrijk is voor het verenigingsleven. Dit gemeenschapscentrum
was dringend aan verandering toe. Een
fikse opknapbeurt maakt de zaal een pak
aangenamer en gezelliger. Ook de keuken
en de bar zijn vernieuwd. Dankzij een
totaalrenovatie is de Sinjo opnieuw het
kloppend hart van Sint-Joris.

Visie voor een
duurzame mobiliteit
Beernem kent belangrijke uitdagingen op
gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. De N-VA drukte een stevige stempel op de herziening van het gemeentelijk
mobiliteitsplan. Zo is er de invoering van
de 70km/u-regeling en de problematiek
van het zwaar verkeer in onze gemeente.
N-VA drong bij de opmaak van dit plan
aan op een tonnagebeperking voor zwaar
doorgaand verkeer door onze dorpskern.
Uit tellingen blijkt dat een tonnagebeperking in het centrum van Oedelem
ongeveer de helft van het vrachtverkeer
kan weren. Dat is niet niets.
Daarnaast werken we in overleg met
N-VA-minister van mobiliteit Ben Weyts
samen met de Vlaamse overheid aan realistische en effectieve oplossingen. Geen
woorden maar daden. Zo komt er een
nieuw fietspad in de Parkstraat, liggen de
plannen voor een nieuwe stationsomgeving klaar en werkt Agentschap Wegen
en Verkeer aan een herinrichting van het
kruispunt van de Wingenesteenweg en de
Hubert d’Ydewallestraat.
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Veilig thuis in Beernem
Beernem telt heel wat wijken die vlakbij autostrades liggen. Onze gemeente
heeft het daardoor hard te verduren op
vlak van inbraken. Samen met de politie
doen we er alles aan om deze plaag in te
dijken. De voorbije jaren zijn de inbraakcijfers gelukkig gedaald. Dat is vooral te
danken aan de plaatsing van bijkomende ANPR-camera’s. Met deze slimme
camera’s met nummerplaatherkenning
slaagde politiezone Het Houtsche erin
om diverse misdrijven van inbraak en
gestolen wagens op te lossen. De camera’s

werken ook preventief. Rondtrekkende
daderbendes zijn er zich van bewust dat
ze gefilmd worden. In het bijzonder de
camera aan de afrit van de E40 zorgde
voor een opmerkelijke stijging van het
aantal opgeloste misdrijven. De politie
zette daarnaast ook zwaar in op vlak van
inbraakpreventie.
Beernem tekende ook in op BE-Alert.
Wie zich op deze nieuwe alarmeringstool
aanmeldt, wordt snel en duidelijk verwittigd bij een noodsituatie.

Veiligheid blijft voor de N-VA
een permanent aandachtspunt.

Werken voor een
veilig verkeer

Verkeersveiligheid is sinds jaar en dag een
stokpaardje voor de N-VA. Schepen van
openbare werken Gijs Degrande schakelde daarom de voorbije jaren een versnelling hoger en werkte hard aan de verbetering van de verkeersveiligheid én aan de
verfraaiing van de gemeente. Naast grote
rioleringsdossiers werd zeer sterk ingezet
op veilig fietsen. In totaal werden meer
dan 12km nieuwe fietspaden gerealiseerd
in de Bruggestraat, de Sijselestraat, de
Hoornstraat en Schipperstraat.
In de Ruweschuurstraat, Knesselarestraat,
Pluime en Zeldonk wordt het afvalwater
gezuiverd en de wegenis vernieuwd. De
Vullaertstraat krijgt dan weer nieuwe
voetpaden, weg en riolering.
Stelselmatig werden ook woonwijken
en voetpaden opgeknapt zoals in de
Tuinwijk, het Hof, de Lindemeers en
Holleweg, de Reigerlostraat, de Bloemendalestraat, de Oude Statiestraat en Kerkeveld, de Lange Stukken en het Hertepad.
En ook de Hugo Verrieststraat en de Oudezakstraat komen binnenkort aan bod.
Een absoluut speerpunt is en blijft de
vernieuwing van de drie belangrijkste
verbindingswegen in onze gemeente:
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De plannen voor een nieuw fietspad
en nieuwe riolering tussen Beernem
en Oedelem zijn klaar om in 2019 te worden uitgevoerd. In een eerste fase werden
alvast de slechte betonvakken vanaf het
rond punt tot aan de bebouwde kom in
Beernem vervangen.

1

De Hoornstraat en Schipperstraat
tussen Beernem en Oostveld wordt
helemaal vernieuwd. Dat betekent een
nieuw, vrij liggend fietspad én een nieuwe
rijweg in asfalt.

2

Momenteel worden volop plannen
uitgewerkt voor een nieuw fietspad
en nieuwe riolering in de Akkerstraat en
Beverhoutsveldstraat. De uitvoering is
voorzien vanaf 2021.

3

Daarnaast kozen we bewust voor kleine
maatregelen die het verschil maken. Zo
zijn die vervelende blokjes op de Oedelemse Markt weggenomen en werden
er paaltjes geplaatst aan het fietspad in
de Beernemstraat, de Akkerstraat en de
Beverhoutsveldstraat.
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Sport voor allen
Sport is belangrijk als sociaal bindweefsel. Sporten brengt mensen samen én is
gezond.
Daarom investeerden we de voorbije
jaren stevig in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Na meer dan dertig jaar wachten kunnen de twee bloeiende atletiekverenigingen en de vele individuele sporters
eindelijk terecht op een schitterende
atletiekpiste. Turnclub De Kangoeroetjes,
tafeltennisclub Topspin en de Bereschutters ruilden de energieverslindende en
versleten zaal de Boeie voor de moderne,

ruimere en energiezuinige Boest. Na 40
jaar verdwijnen ook de aftandse kleedkamers en kantine van VVC Beernem voor
een hedendaagse voetbalaccommodatie
en vernieuwde voetbalterreinen. In het
Bargepark zijn nieuwe tennisterreinen in
gebruik genomen en wordt een rugbyveld
voor de beren van Rugbyclub Beernem
aangelegd. Stuk voor stuk nieuwe projecten waar de N-VA deze legislatuur graag
haar schouders onder zette. En nu moeten we die gloednieuwe infrastructuur
invullen met innovatief en vernieuwend
sportbeleid.

Ondernemers laten ondernemen
Ook op economisch vlak wist N-VA
Beernem de broodnodige verandering te
realiseren. Met het nieuwe Bedrijventerrein Oost kwam er maar liefst 8 hectare
extra industrieterrein bij. Dit betekende
ruimte voor 27 nieuwe ondernemingen.
Met ons Commercieel Strategisch Plan
werden de verschillende handelskernen
duidelijk in kaart gebracht. Het succesvolle project Visit Beernem zorgde voor
de realisatie van de Beernemse cadeau-
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bon, de Joynkaart en de welkomstbox
voor nieuwe inwoners.
Ook onze horecazaken werden ondersteund met de Beernemse horecagids,
de fietsroute ‘Happen en Trappen’ en de
nieuwe waaier met Beernemse streekproducten.
Netwerken is en blijft cruciaal en daarom
organiseerden we voor onze ondernemers
de Bizz-avonden, de Bizz-awards en de

eerste jobbeurs in Beernem. Er waren
verschillende workshops rond e-commerce en we lanceerden met de Handel
& Wandel en het Foodtruckfestival twee
nieuwe evenementen. Enorm gesmaakt
werd ook de handelsactie ‘We hebben het
in Beernem’. Maar liefst 64 handelszaken
deelden stickers uit aan hun klanten. Ook
in de toekomst kan de Beernemse ondernemer rekenen op de N-VA.

Jeugd
De N-VA gelooft in de Beernemse jeugd.
Jeugdschepen Gijs Degrande zorgde de
voorbije jaren voor een maximale ondersteuning van de jeugdverenigingen. Niet
alleen met subsidies en lokalen maar ook
door vernieuwende initiatieven op touw
te zetten. Denken, maar vooral durven en
doen.

voor jongeren die vorming volgen. De
gemeente ondertekende het nieuwe fuifcharter met een aangepast sluitingsuur en
trok samen met de jeugdraad langs bij de
verschillende jeugdverenigingen.
Durven vernieuwen betekent ook nieuwe
initiatieven op poten zetten. Dat deden
we met de Uittrede van Sinterklaas, het
openluchtfestival Bunkerrock en het cultureel jongerenproject Made in Beernem.
Op vlak van speelgroen openden we het
eerste speelbos in Beernem en kozen we
voor avontuurlijke en groene speelterreinen in het Galgeveld, het Bargepark en
het vernieuwde Haverbilken.

Zo werden de jeugdlokalen eindelijk
aangepakt. Naast de nieuwe fuifzaal De
Boest komt er een nieuw scoutslokaal
in het Bargepark en is er een nieuwe
speelruimte en leiderslokaal voor Chiro
Sint-Joris. Voor KLJ Beernem en Oranje
werken we aan nieuwe lokalen in park
Kleuterweelde.
Ook een goede omkadering is cruciaal.
Zo kwam er een nieuw subsidiereglement
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Omdat onderwijs
belangrijk is
Na meer 40 jaar wordt de gemeenteschool
De Notelaar eindelijk gerenoveerd en
komen er extra, nieuwe klaslokalen. De
bouwplannen zijn goedgekeurd en de
vergunningsprocedure loopt. De werken
starten nog dit jaar. Daarmee maken we
werk van de brede buurtschool. Straks
kan men de gemeenteschool ook langs
de Beernemstraat bereiken. Onderwijs in
Beernem is echter meer dan de gemeenteschool alleen. Met de verschillende
scholen en netten brengen we nieuwe
projecten en samenwerking tot stand. Zo
kunnen kinderen van de lagere school
een verkeersbrevet behalen en worden er
themakampen georganiseerd.
De nieuwe techniekacademie in samenwerking met middenschool St-Lutgart is
al vier jaar op een rij een enorm succes.
Er studeerden ondertussen 120 kinderen
af. Ondertussen zijn we ook bezig met de
oprichting van een tekenacademie. De
muziekacademie hebben we uitgebreid
met een opleiding koperblazers en we
starten binnekort met muziekonderwijs
in de lagere scholen voor 6 en 7-jarigen.

Volle kracht vooruit

Het kind centraal in
het Huis van het kind
Het nieuwe Huis van Het Kind in Sint-Joris is bijna klaar. Dit Huis zet het kind
centraal en bundelt alle dienstverlening
rond kinderen en gezin. Het gloednieuwe
Huis geeft onderdak aan kinderopvang
in Sint-Joris en het consultatiebureau van
Kind en Gezin en opent straks in hartje
Sint-Joris. De voorbije jaren heeft N-VA
Beernem met schepen van kinderopvang
Barbara Vandenbrande sterk ingezet op
een kwalitatief beleid rond kinderen en
gezinnen. Zo waren er de digitale kinderopvangzoeker en het online inschrij-

vingsprogramma, de talrijke interessante
workshops en lezingen en een nieuwe
brochure voor onthaalouders. Daarnaast
waren er ook de vele themakampen in
een groene en kindvriendelijke omgeving.

Ook in de toekomst
zetten we in op
onze kinderen
want zij zijn
onze toekomst.

Duurzaam groen
Het groenbeheer is een zeer grote
uitdaging voor een uitgestrekte, groene
gemeente als Beernem. De N-VA kiest
daarbij bewust voor een gezonde 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 vormden we de openbare ruimte om
tot een onderhoudsvriendelijke ruimte.
Onze begraafplaatsen werden dan weer
veranderd in groene begraafplaatsen. Met
succes want deze nieuwe parken vielen in
de prijzen en zijn een voorbeeldproject
in Vlaanderen. Burgers die het openbaar
groen voor hun deur onderhouden, krijgen gratis groenafvalzakken.
En voor kinderen is spelen
in de natuur niet alleen leuk
maar ook gezond. We zijn
dan ook blij met de groene
speelplaatsen in de Haverbilken, het Bargepark en het
Galgeveld en met
het Voskesbos,
het nieuwe
speelbos in
Beernem.
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Anne Mie De Wispelaere
Annelise Renquet
Arthur Mortier
Barbara Vandenbrande
Bieke Timmerman
Branco François
Brecht Vandermoere
Bruno Dursin
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Christine Stroobandt
Els Vyncke
Evelien Tant
Gijs Degrande
Gilles Deweerdt
Jef Vansteenhuyse
Lien De Wispelaere
Linde Ringoot
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Lode Vanneste
Margot Deberdt
Nicole Van Ryckeghem
Norbert Stock
Robby Staes
Tuur Coucke
Wouter De Corte

Benieuwd
naar ons volledig
verkiezingsprogramma?
Je vindt het vanaf 17 juni op
beernem.n-va.be
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Heb je het liever in je brievenbus?
Stuur een mailtje naar beernem@n-va.be

