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Beste inwoner van Beernem, 
Oedelem en Sint-Joris
Het jaar zit er alweer op. 2017 jaar is voorbij 
gevlogen. En het was een druk jaar voor Beer-
nem. Een jaar vol verandering. Graag blikken we 
samen met u even terug. 
2017 was het jaar dat het prachtig vernieuwde Schepenhuys 
de deuren opende, gemeenschapscentrum Sinjo in gebruik 
werd genomen en de Beernemse Jeugd voor de eerste keer in 
zaal De Boest fuifde. Stuk voor stuk belangrijke investerin-
gen in het sociaal en cultureel leven in Beernem, die zorgen 
voor een stimulans aan onze sterke gemeenschap. En dat 
vinden wij belangrijk.

Veiligheid eerst
Het voorbije jaar is ook stevig ingezet op veiligheid en ver-
keersveiligheid in Beernem. Voor de N-VA zijn dit absolute 
speerpunten. Het fietspad in de Sijselestraat krijgt vorm en 
de werken in de Vullaertstraat zijn gestart. Dit jaar werden 
ook de fietspadprojecten in de Parkstraat en de Hoornstraat 
klaar gestoomd. De politiezone Het Houtsche boekte dit jaar 
opnieuw mooie resultaten. Uiteraard is elke inbraak er één 
teveel.

Naast de talrijke realisaties is er in 2017 ook veel gebeurd. De 
expo Wielercultuur was een mooie brok Beernemse identi-
teit, net als de Uittrede van de Sint. Reveil zette de vernieu-
wende aanpak van de begraafplaatsen in de kijker en met de 
allereerste Bizz-awards werd het Beernems ondernemerschap 

eindelijk in de spotlights gezet. Ook Unified Sporten waarbij 
personen met en zonder verstandelijke beperking samen 
sporten, zag dit jaar het levenslicht. Met de N-VA zijn we dan 
ook bijzonder fier op Beernem, op onze gemeente en haar 
inwoners. 2017 was een jaar vol verandering. En als het van 
de N-VA afhangt, is dit pas het begin. Ook in 2018 werken we 
verder om van Beernem een veilige thuis in een welvarend 
Vlaanderen te maken. Onze N-VA-ploeg die blijft groeien en 
steeds sterker wordt, zal er in 2018 alles aan doen om die lijn 
door trekken. Samen met u. Maar vandaag wil ik eerst klin-
ken op een schitterend 2018. N-VA wenst jou een fantastisch 
jaar met een goede gezondheid en veel vriendschap en liefde. 

Rein Ringoot,  

Beernem zwaait Sint uit op Plechtige Uittre-
de
Op 6 december nam Beernem afscheid van Sinterklaas en Zwarte Piet tijdens 
een Plechtige Uittrede in de Beernemse jachthaven. Schepen van jeugd Gijs 
Degrande (N-VA) ziet een nieuwe traditie : “Ook dit jaar was Beernem de 
allerlaatste stop van de Sint, voordat hij met de boot voor een jaartje terug naar 
Spanje vertrekt. We zwaaiden de Sint en zijn gevolg uit op een Plechtige Uit-
trede. In 2015 was Beernem de eerste gemeente in Vlaanderen die een Uittrede 
organiseerde. Ook dit jaar was dat het geval. Kortom, een nieuwe traditie én 
primeur voor Beernem en Vlaanderen. En daar zijn we best trots op.” De Uit-

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Beernem wenst u fijne feestdagen!

N-VA Beernem wenst 
u een fijn 2018!
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Nicole Van Ryckeghem en Gilles Deweerdt
Opnieuw stellen we twee nieuwe bestuursleden in de kijker

Gilles is 25 en woont sinds vorig jaar in Beernem met zijn 
vriendin Hannelore. Hij werkt als communicatiespecialist  
op het N-VA-partijsecretariaat in Brussel. Nicole is 
61 en samen met haar man Patrick Meire woont ze 
in de Wellingstraat. Sinds mei is ze op pensioen. In 
het verenigingsleven is Nicole actief als bestuurslid of 
medewerkster bij Feestkomiteit Reigerlo, Beernem Zingt,  
de Rozenfeesten en een aantal wielercomités.

Waarom N-VA Beernem? 
Gilles: Via het partijsecretariaat leerde ik de Beernemse 
lijsttrekker Gijs Degrande kennen. Toen hij me vroeg een 
vergadering van de afdeling bij te wonen, werd ik warm 
ontvangen door het gepassioneerde bestuur. Het viel me op dat 
voor N-VA Beernem de burger centraal staat. Het is een ploeg 
waarmee ik vol vertrouwen naar de verkiezingen stap.

Nicole: Samen met mijn man ben ik actief in verschillende 
verenigingen. Dit engagement wil ik een verlengstuk geven in de 
Beernemse politiek. N-VA Beernem veranderde de voorbije jaren 
heel wat zaken op een positieve manier, ik sloot me daarom 
graag aan bij deze warme groep. 

Op welke realisaties van deze legislatuur zijn jullie trots?
Nicole: De bouw van de nieuwe zaal De Boest! Daarmee kwam 
er eindelijk een geschikte fuiflocatie. Ook de sportverenigingen 
de Kangoeroetjes, de Bereschutters en TC Topspin kunnen

 
sindsdien het verouderde de Boeie inruilen voor de modernere 
locatie. 

Gilles: De realisaties op het vlak van veiligheid. Niet alleen 
verkeersveiligheid werd systematisch aangepakt, ook het aantal 
inbraken daalde drastisch dankzij de ANPR-camera’s. Dat toont 
dat de verandering in Beernem wel degelijk werkt.

Wat wil je in de toekomst realiseren? 
Gilles: Graag zie ik de gemeente nog bruisender met meer 
uitdagingen voor jonge mensen. Op het vlak van veiligheid pleit 
ik voor een aanwezigere wijkagent en een betere bereikbaarheid 
van de politie.

Nicole: Beernem kent een aantal moeilijke verkeersdossiers. 
Een daarvan is het kruispunt met de Wingene Steenweg en de 
Hubert D’Ydewallestraat. Hopelijk komt er binnenkort een 
afdoende oplossing voor het Beernemse stationskruispunt.

Vullaertstraat op de schop
De langverwachte werken in de Vullaertstraat in 
Oedelem zijn gestart. Er komt nieuwe riolering 
en een nieuw wegdek. Het afvalwater van ruim 
honderd woningen wordt aangesloten op de water-
zuivering. 

De straat krijgt ook nieuwe voetpaden. We verhogen 
de verkeersveiligheid met plantvakken en de accen-
tuering van de kruispunten met de Wagenweg en 
de Norbert Fonteynestraat. Een smallere weg moet 
bestuurders aanmoedigen om zich aan de opgelegde 
snelheid te houden. 

Schepen van Openbare Werken Gijs Degrande is blij 
dat de schop eindelijk de grond ingaat. “De toestand 
van de straat is al jaren slecht. Tot op vandaag zijn 
er geen voetpaden in deze woonstraat. Tijd voor 
verandering dus.” De werken zullen -gespreid over 
vijf fasen- bijna een jaar duren.

Bestuurslid 
in de 
kijker!

N-VA Beernem wenst  
u een prettige kerst!
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Beernem investeert in 
veiligheid
Sommigen beweren dat Beernem beknibbelt op 
veiligheid. N-VA-politieraadslid Lode Vanneste 
maakt de analyse. De inkomsten van politiezone 
Het Houtsche komen voor de helft van de federale 
overheid. 

De andere helft wordt bijgepast door Beernem, Oostkamp en 
Zedelgem. Beernem neemt 29,85 procent voor zijn rekening . 
Van 1,2 miljoen euro in 2014 stijgt onze bijdrage in 2019 naar 
1,4 miljoen. Voor de hele legislatuur stort Beernem 7,3 miljoen 
euro. Volgens Lode Vanneste behaalde de politiezone de 
voorbije jaren goede resultaten op financieel vlak. In 2014 werd 
de personeelsbezetting aangepast. De politiezone bood daarmee 
een antwoord op de stijgende pensioenuitgaven.

Veiliger Beernem
“De criminaliteitscijfers daalden spectaculair. De inbraken 
daalden in 2016 met ruim 20 procent tegenover 2015, in 
bedrijven zelfs met 35 procent. De recherche leverde knap 
werk met de identificatie van 174 verdachten van diefstallen en 
drugsfeiten. 427 feiten werden opgelost en dankzij de ANPR-
camera’s raakte 44 procent van de onderzoeken opgelost.” 

Kortom: Beernem beknibbelt helemaal niet op veiligheid.

De volledige analyse van Lode staat integraal na te lezen op 
onze website www.n-va.be/beernem.

Minder zwaar verkeer in 
Oedelem 
Dagelijks denderen tientallen zware vrachtwagens 
door de dorpskern van Oedelem. Nochtans is die 
daar niet voor geschikt. N-VA-gemeenteraadslid 
Wouter De Corte wil een tonnagebeperking. 

Wouter De Corte vroeg in januari 2016 om het zwaar 
verkeer in Oedelem te meten. “Uit de metingen blijkt dat een 
tonnagebeperking in het centrum ongeveer de helft van het 
vrachtverkeer uit de dorpskern zal weren. Dat is niet niets.”

Uit de studie kwam een voorkeurscenario naar voor, dat de 
doorstroming bij de doortocht Bruggestraat–Knesselarestraat 
moet verbeteren. De Creytensstraat en de Oudezakstraat 
worden verkeersluw. Wouter De Corte stelt voor om dat 
voorkeurscenario eerst te toetsen alvorens definitief uit te 
voeren. “Ik deed de suggestie het concept te testen met een 
proefopstelling. Met een minimum aan kosten moet dat 
mogelijk zijn.”

Uitdagingen
Wouter is nauw betrokken bij de uitwerking van het nieuwe 
mobiliteitsplan: “Uiteraard moeten we fietsen en het openbaar 
vervoer stimuleren. Alle verkeer uit onze kernen bannen is 
echter een illusie. We leven nu niet in een stad waar alles op 
wandel- of fietsafstand ligt. Ook het zwaar verkeer moet een 
plaats vinden binnen de beperkte ruimte. Met N-VA Beernem 
volgen we deze dossiers van nabij op.”

Mooie winnaars eerste Bizz Awards
Op maandag 6 november werden de winnaars van de eerste Bizz Awards be-
kend gemaakt in OC De Kleine Beer. Er waren drie verschillende Bizz Awards: 
innovatieve aanpak, jonge onderneming en gevestigde waarde. IC Grote Beer, 
koffiehuis Eliana en De Kijkuit met de awards lopen. Een fiere schepen van 
Lokale Economie Barbara Vandenbrande : “Dit mooie evenement wil onderne-
mend Beernem een hart onder de riem te stoppen en de verbondenheid van de 
mensen en bedrijven versterken.”



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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