Beernem telde in 2010 maar liefst 1 287 ondernemingen. Goed voor 14 % van de actieve
bevolking. De N-VA vindt dat de lokale midden
stand dan ook alle aandacht verdient.
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N-VA Beernem maakt de analyse, tekent haar
krachtlijnen uit en doet meteen concrete voorstellen voor een ondernemingsvriendelijke
gemeente.
N-VA kiest voor Beernem in Actie:
33 een duidelijk imago en profiel als
ondernemingsvriendelijke gemeente;
33 een ondernemersgerichte en efficiënte
dienstverlening;
33 bruisende, aantrekkelijke handels
kernen met een eigen identiteit;
33 ondernemers actief betrekken bij het
beleid;
33 optimale mobiliteit, duurzame ont
sluiting industrieterrein en voldoende
parkeermogelijkheden;
33 voldoende ondernemers- en bedrijfs
ruimte;
33 vereenvoudiging van administratieve
lasten voor KMO’s en middenstand.
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Beernem in Actie
N-VA gaat voor een ondernemende gemeente

Klantgerichte
communicatie
33 een uniek loket als
centraal aanspreekpunt
33 een onthaalbeleid voor sta
rtende
ondernemers
33 voldoende inspraak en act
ieve
betrokkenheid bij het beleid
33 profileren als een onderne
mings
vriendelijke gemeente

Kwaliteitsvolle ruimte
om te ondernemen

is van
33 een permanente inventar
beschikbare bedrijfsruimte
33 een kernversterkend beleid
ed onderhoud
33 optimale benutting en go
nen
van bestaande bedrijventerrei
ligheid en vol
33 aandacht voor groen, vei
doende ruimte voor horecaterrassen
33 een eenmalige
verfraaiingspremie voor
handelszaken

Duurzame mobiliteit

Aantrekkelijk
ondernemings
klimaat
33 promotie als ondernemingsvriendelijke
gemeente en dynamische winkelkern
33 herwaardering van de dorpskernen
33 projectsubsidies voor middenstanders die
extra bijdragen tot het gemeenschaps
leven
33 gemeentelijke cadeaubon te besteden bij
lokale handelaars en horeca
33 wegwerken van administratieve
drempels en fiscale lasten
33 een bedrijvendatabank met alle zelf
standige ondernemers en bedrijven
33 een kwalitatief minder-hinderbeleid
33 infosessies voor horecazaken over de
toeristische troeven van Beernem
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N-VA gaat voor een ondernemende gemeente

33 vlotte bereikbaarheid
tallingen
33 voldoende en veilige fietss
e ontsluiting
33 vlotte, veilige en duurzam
van het industriepark
naar en op de
33 duidelijke bewegwijzering
bedrijventerreinen
voor
33 blijvende bereikbaarheid
ing
leveranciers ondanks beperk
zwaar doorgaand
vrachtverkeer
33 voldoende parkeer
aanbod

Groene lokale economie
33 stimuleren van Cleantec
h op bedrijven
terreinen
33 vrijstelling van gemeentel
ijke lasten
voor ondernemingen die zic
h engageren
tot Maatschappelijk Verantw
oord
Ondernemen

