N-VA Beernem wenst
iedereen een
fantastisch 2017!
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Ook in 2017 verder werken aan verandering

nieu
Ve

2017 is aangebroken. Tijd om even vooruit te kijken, want 2017 zal voor N-VA Beernem een druk jaar
worden. In 2012 trokken we met maar liefst 220 ambitieuze en concrete voorstellen naar u, de kiezer.
De voorbije jaren realiseerden we vanuit het gemeentebestuur een groot deel van dat programma. Nog heel
wat andere programmapunten werken we op dit moment uit of komen op volle kruissnelheid . We zijn fier
op deze projecten die onder impuls van de N-VA zijn opgestart en opnieuw dynamiek in Beernem brengen.
Na de opening van de totaal vernieuwde zaal Sinjo wordt
momenteel ook het Schepenhuys in Oedelem afgewerkt.
De nieuwe fuif - en turnzaal aan Drogenbrood is in volle
opbouw. Daarnaast starten in februari ook de werken voor de
uitbreiding en vernieuwing van de bibliotheek en het gemeentehuis. Er komen nieuwe fietspaden in de Hoornstraat en
Sijselestraat en ook de Vullaertstraat wordt grondig aangepakt.
Delen in de Beernemstraat en Scherpestraat krijgen een nieuw
wegdek en we onderzoeken de Akkerstraat. Ook het subsidiedossier voor een nieuwe zwembad is opgestart. Het nieuwe
beleid rond erfgoed en lokale economie wordt uitgerold. Ook het
jeugd- en cultuurbeleid krijgt zuurstof met expo’s, concerten en
nieuwe jeugdlokalen.

Onze N-VA-schepen van Financiën houdt daarbij nauwlettend
de centen in het oog en slaagt erin om via een spaarzaam beleid
nieuwe investeringen mogelijk te maken. We werken dagelijks
verder aan de verandering in Beernem en doen dat graag samen
met u! U merkt het, de verandering werkt, N-VA Beernem heeft
meer ambitie dan ooit en kijkt vooruit. En daar kan u bij helpen.
Ga eens kijken op de websit www.beernemkijktverder.be en
bepaal zelf hoe de toekomst van Beernem er binnenkort
misschien uitziet. Doen!
Rein Ringoot
Voorzitter N-VA Beernem

Nieuwjaar 2017 Beernem
Het N-VA-bestuur wenst iedereen een jaar met heel veel liefde,
geluk, een vleugje humor en vooral een heel goede gezondheid!
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Commercieel
Strategisch Plan op
volle kruissnelheid
Beernem werkte de voorbije twee
jaar aan een commercieel Strategisch Plan voor de detailhandel. Na
de minutieuze voorbereiding zijn we
toe aan de uitvoering van het plan.
Schepen van Lokale Economie Barbara Vandenbrande is trots op het
project dat via verschillende maatregelen de Beernemse lokale
handel zal promoten.
Smart city app

Barbara Vandenbrande: “Beernem is één
van de pilootgemeentes die instappen op het
smart city platform. Via een speciale app
worden bewoners en bezoekers van de lokale
kleinhandel op een digitale manier dichter bij
elkaar gebracht. Via de app vinden bezoekers
en bewoners meer informatie over de
verschillende handelaars, zien ze waar er
digitaal kan betaald worden en krijgen ze
informatie over parkeren en bereikbaarheid,
over plaatselijk nieuws en events”

Van kadobon tot goodiebag

Het project omvat verschillende onderdelen.
Zo is er volgens Barbara Vandenbrande de
langverwachte Beernemse cadeaubon in een
mooi verpakt doosje. “De bon is verkrijgbaar
op het gemeentehuis, het Schepenhuys en bij
verschillende handelaars. Hij is inwisselbaar

bij dertig aangesloten handelaars en voor
een bedrag naar keuze.” Ten tweede is er de
Beernemse Joynpas waardoor je bij iedere
scanbeurt wekelijks kans maakt op een
waardebon van 100 euro bij een van de
aangesloten handelaars. Ten derde is er een
nieuwe website, een Facebookpagina
en een nieuwbrief die je op de hoogte
houden van alle acties. Verder is er het
nieuwe Beernem Visit-magazine
waarin alle Beernemse troeven op vlak
van toerisme, lifestyle, horeca en
shopping worden opgelijst.
Het magazine heeft een oplage van meer
dan 30 000 stuks. Tenslotte is er voor
nieuwe inwoners de goodiebag Visit
Beernem die kortingsbonnen en gadgets
van verschillende Beernemse handelaars
bevat.

N-VA dringt aan op
vernieuwing stationsomgeving
De N-VA wil een totale aanpak van de stationsomgeving om een dynamische stationsbuurt uit te bouwen
met een vernieuwde stopplaats.

“Het doet me bijzonder
veel deugd dat er zoveel
samenhorigheid en
verbondenheid is tussen
de handelaars.”
Schepen Barbara Vandenbrande

Sinterklaas op bezoek in bib
Op maandag 28 november kwamen
Sinterklaas en Zwarte Piet naar de
bibliotheek in Beernem. Vorig jaar
zwaaiden de Beernemse kindjes Sint
en Piet nog uit tijdens een prachtige
uittrede. Jammer genoeg bleek dat
omwille van praktische problemen niet
haalbaar.

Schepen Gijs Degrande: “Normaal gezien
vertrekt de Sint steevast op 6 december terug naar Spanje maar omdat het jaar een
dinsdag was, bleek een officieel uitzwaaimoment niet mogelijk. De Sint vertrekt
altijd vroeg in de middag en dan zitten
de kindjes nog op school. Maar volgend
jaar verjaart de Sint op een woensdag en
dan is een uittrede wel opnieuw mogelijk. We maakten hierover al afspraken
met Sinterklaas en Hoofdpiet zelf.”
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Schepen van Jeugd Gijs Degrande wilde het
Sintgebeuren niet zomaar laten voorbijgaan
en zocht naar een oplossing. Degrande:
“Op 28 november kwamen Sinterklaas en
zijn vrolijke zwarte pieten naar de bibliotheek. Samen met de kinderen zongen ze
de leukste Sinterklaasliedjes. Alle kinderen
mochten op schoot bij de Sint en wie wilde,
kon uiteraard samen met de Sint op de foto”.
Volgens Schepen Degrande is Sinterklaas
niet alleen één van de oudste maar
ongetwijfeld ook één van onze mooiste
Vlaamse tradities. “Jaarlijks kijken kinderen
vol verwondering uit naar de komst van Sint
en Piet. Ook voor ouders en grootouders is
het genieten van deze leuke periode.
Zo’n mooi kinderfeest moeten we koesteren”,
besluit Gijs.

De vernieuwing van de stationsomgeving van Beernem laat voor N-VA Beernem te
lang op zich wachten. De NMBS moet op korte termijn werk maken van een nieuwe
stopplaats en van de herinrichting van het stationsplein en de stationsomgeving.
Daarnaast willen we een snelle aanpak van het gevaarlijke kruispunt van de
Wingenesteenweg met de Hubert d’Ydewallestraat.

“Terwijl de
stationsbuurt in volle
ontwikkeling is, hinkt
de vernieuwing van
de stationssite
achterop.”

Onduidelijkheid troef

hoogte gebracht”, aldus Degroote die de
Schepen Gijs Degrande
sluiting betreurt. “Het volledige, oorspronkelijke ontwerp van het stationsgebouw
en van een deel van de stationsomgeving
Mobiliteitsknoop doorhakken en
wordt herzien. Volgens de minister zijn
de nieuwe plannen voor de stopplaats nog oplossen
niet klaar.”
Het station is één belangrijk verkeersknooppunt. “Bij de herinrichting is een
Niet plannen, maar realiseren
vlotte en duidelijke afstemming van
Gijs Degrande vraagt snel duidelijkheid
voetgangers, fiets- en busverkeer cruciaal,
en dringt aan op concrete stappen vooruit: zodat vlot overstappen mogelijk wordt. In
“We hadden uiteraard liever een nieuw
het bijzonder moet er een oplossing komen
stationsgebouw gezien. Met dagelijks bijna voor veilig fietsen tussen Stationsstraat en
800 reizigers zijn nieuwe investeringen
Wingenesteenweg. Een fietserstunnel kan
Van nieuw station naar stopplaats
in en rond het station zeker niet overbohier de noodzakelijke verbinding vormen
N-VA Beernem wil de impasse van het
dig. Het stationsplein ligt er vandaag wat
en eventueel zelfs fietsverkeer op de spoorstation in Beernem doorbreken en nam
verweesd bij en dat zien we graag anders.
wegbrug wegnemen.” De toekomstplannen
contact met federaal parlementslid KoenVoor de N-VA is een totale aanpak van de voor de Beernemse stationsomgeving
raad Degroote (N-VA) die de problematiek stationsomgeving noodzakelijk en drinkunnen volgens Degrande niet los gezien
aankaartte. Federaal minister van Mobili- gend om een dynamische stationsbuurt uit worden van het onveilige kruispunt van
teit François Bellot (MR) antwoordde dat
te bouwen met een vernieuwde stopplaats de Wingenesteenweg en de Hubert
het Beernemse stationsgebouw definitief
en verfraaiing van de stationsomgeving.
d’Ydewallestraat. “Zo lang ik al weet,
verdwijnt en vervangen wordt door een
De N-VA pleit voor voldoende parking en spreekt men van deze mobiliteitsknoop.
stopplaats. “De plannen voor een nieuw
fietsenstalling, een aantrekkelijke aanleg
De voorbije jaren werden tellingen
station en stationsomgeving uit 2011 zijn
van het stationsplein en op zijn minst een uitgevoerd maar tot een concrete oplossing
de voorbije jaren steeds verder achteruit
overdekte wachtruimte voor de reizigers.
kwam het niet. Daar moet verandering
geschoven en verdwijnen nu definitief
Naast de perronvernieuwing dringen
in komen. Met de N-VA zullen we op
diezelfde nagel blijven kloppen. Een
naar de prullenmand. De NMBS heeft
we ook aan op een verbetering van het
herinrichting van dit kruispunt moet
helaas beslist dat het station van Beernem comfort en het gemak van de reizigers.
integraal onderdeel uitmaken van de
vervangen zal worden door een stopDat betekent voldoende betaalautomaten
vernieuwing van de stationsomgeving."
plaats. Infrabel werd hiervan in 2015 op de en duidelijke informatieverstrekking.”
Eerste schepen Gijs Degrande: “Het station
is zeer belangrijk voor Beernem, maar de
perrons en het stationsplein zijn sterk
verouderd. Terwijl de stationsbuurt in volle ontwikkeling is, hinkt de vernieuwing
van de stationssite achterop. De plannen
voor herinrichting van deze site veranderden de voorbije jaren om de haverklap.
Ook inzake de mobiliteitsproblematiek in
de omgeving moeten er dringend knopen
worden doorgehakt. N-VA Beernem pleit
hier voor een integrale aanpak.”
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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