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BEERNEM

N-VA Beernem wenst u een fantastisch 2020 toe!

Beste inwoner
2019 was een jaar vol verandering. Op politiek vlak werden zowel op Vlaams als op federaal niveau de kaarten flink door elkaar 
geschud. In Beernem maakt de N-VA geen deel meer uit van de bestuursmeerderheid en zijn we plots de enige oppositiepartij. 
Onze negen gemeenteraadsleden pasten zich gelukkig heel snel aan aan hun nieuwe rol. 

Constructieve oppositie
Elk dossier dat op de agenda komt, wordt grondig bestudeerd en 
vergeleken met ons N-VA-programma. Goede dossiers steunen we 
uiteraard. Indien nodig vragen we tekst en uitleg. Zijn we niet  
akkoord, dan laten we dat ook blijken. Niet door op de man of 
vrouw te spelen, maar wel door concrete argumenten te gebruiken.

Het afgelopen jaar brachten we ook zelf verschillende punten op  
de agenda van de gemeenteraad. We stelden tientallen vragen  
en lanceerden een pak voorstellen. Jammer genoeg krijgen we  
weinig gehoor van de linkse bestuursploeg. Onze agendapunten 
worden telkens weggestemd en dikwijls in het belachelijke getrok-
ken. En zelden tot nooit gebeurt er nadien iets met onze voorstellen.

Maar wees gerust: ook in 2020 zullen onze raadsleden er staan. 
We blijven constructief oppositie voeren met een duidelijke  
visie en met een positief verhaal. En ook buiten de gemeenteraad 
staan onze raadsleden niet stil. Zo blijven we de werken aan de 
stationsomgeving dagelijks opvolgen. Onze tussenkomsten zorgen 
soms de dag zelf nog voor een oplossing. Ook op de sociale media 

en in de adviesraden laten we van ons horen. Volg zeker onze 
Facebookpagina en website voor de laatste nieuwtjes.

Samen met u
Maar N-VA Beernem is natuurlijk veel meer dan de gemeente-
raadsleden alleen. Het volledige bestuur zoekt samen met alle 
N-VA-leden naar oplossingen. Daarbij betrekken we ook de inwo-
ners. We zijn aanwezig in de gemeente, organiseren bezoeken en 
uitstappen en zijn vooral ook een toffe bende. Het is voor mij als 
voorzitter heel fijn om deze N-VA-afdeling te mogen leiden.
 
N-VA Beernem blijft groeien en wordt steeds 
sterker, samen met u! We maken van Beernem 
de welvarende thuis die u verdient. Ik hef met 
u het glas op 2020, ongetwijfeld een ‘grand 
cru’- jaar, en wens u niets dan voorspoed, een 
goede gezondheid, vriendschap en liefde. 

Wouter De Corte
Voorzitter N-VA Beernem

Fijne kerst en 
prettig eindejaar
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Het eindejaarslijstje van uw N-VA-vertegenwoordigers
Uw N-VA-vertegenwoordigers maken de balans op van 2019. We stelden hun drie vragen:

1   Wat vind je de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar? 2   Wat was voor jou het culturele hoogtepunt van het jaar op het vlak van radio, tv, toneel, muziek, literatuur, film … ?

Bieke Timmerman
Bestuurslid

Christine Stroobandt
Gemeenteraadslid

Lode Vanneste
Gemeenteraadslid

Gijs Degrande
Fractievoorzitter gemeenteraad

Barbara Vandenbrande
Gemeenteraadslid

Rein Ringoot
Bestuurslid

Arthur Coucke
Gemeenteraadslid

Robby Staes
Bestuurslid

1   Het Nederlandse gezin dat al 
negen jaar in afzondering leeft 
terwijl niemand dat opmerkte. Het 
benadrukt nogmaals hoe belang-
rijk sociaal contact is. 

2   Een klein leven van Hanya Yanagi-
hara. Een heel pakkend boek. 

3   Ik wens dat alle kinderen een 
zorgeloze en fijne jeugd mogen 
beleven, zodat ze opgroeien tot 
aangename en stabiele volwas-
senen. 

1   Ondanks twee zetels winst werd 
N-VA Beernem verbannen tot zes 
jaar oppositie. Maar we werken 
met evenveel enthousiasme verder 
voor een beter Beernem. 

2   Het beste boek van 2019 is voor 
mij Grote verwachtingen in Europa 
1999-2019 van Geert Mak. Enorm 
boeiend voor wie van geschiede-
nis houdt.

3   Ik wens ons land confederalisme 
toe, omdat dat volgens mij een 
pak problemen zou oplossen.

1   Met amper 1 000 euro stippelden we 
in Beernem een eigen cyclocross- 
parcours uit. Het toont aan dat 
nieuwe sportinitiatieven niet altijd 
handenvol geld hoeven te kosten.

2   Met In The Garden, Bunkerrock en 
Hangarfest kende onze gemeente 
een schitterende festivalzomer. Daar-
naast was ik ook onder de indruk van  
Tars in The Voice, en vooral voor zijn 
versie van Bon Ivers ‘Blood Bank’.

 
3   Hopelijk vindt Beernem eindelijk 

andere partners om samen het 
nieuwe zwembad te bouwen, zodat 
de Beernemnaar niet opgezadeld zit 
met een gigantische factuur voor de 
komende dertig jaar.

1   Op politiek vlak onthoud ik 2019 als 
het jaar waarin de federale regerings-
vorming nog maar eens aantoont dat 
dit land niet meer werkt. Op menselijk 
vlak moest ik dit jaar afscheid nemen 
van één van mijn beste vrienden na 
een oneerlijke strijd. Hard, intens, 
maar ook met heel veel warme  
momenten om op terug te blikken. 

2   Het onverwacht concertje van Sophia in 
onze woonkamer, een eigenzinnige Cat 
Power op Cactusfestival en het non- 
fictiepareltje Erebus van Michael Palin 
gaven mijn cultureel jaar extra kleur.

3   Ik wens iedereen een goede gezond-
heid, vriendschap, een schouder- 
klopje af en toe, en elke dag een 
streepje goede muziek.

1   De brand in de Notre-Dame van 
Parijs. Ik werd toch even stil bij 
het zien van de beelden.

2   De reünieoptredens naar aanlei-
ding van het dertigjarig bestaan 
van De Heideroosjes. Puur en 
onversneden jeugdsentiment!

3   Ik wens iedereen op deze aardbol 
voldoende ‘nuchterheid’ toe.

1   Het hoogtepunt van het jaar was 
voor mij Oedelem kermis. Mooi 
om te zien hoe de mensen dan 
opnieuw echte gesprekken voeren 
met elkaar, zonder smartphone of 
sociale media.

2   Ik genoot enorm van de series Das 
Boot en Unsere Mütter, Unsere 
Väter. Onze geschiedenis verdient 
meer aandacht, want zoals Goethe 
ooit zei: “De huidige generatie 
ontdekt steeds opnieuw wat de 
vorige vergeten is.” 

3   Mijn wens voor iedereen: geef 
energie aan wat jou energie geeft, 
laat het negatieve of verzuurde 
links liggen en ga vooruit in het 
leven. 

1   In 2019 werd het duidelijk dat de 
Beernemnaar heel wat meer zal 
mogen betalen aan de gemeente: 
meer belastingen, hogere opcen-
tiemen, hogere huurprijzen van de 
gemeentelijke zalen ...

2   De Slimste Mens Ter Wereld 
blijft voor mij nog altijd het beste 
programma. Op literair vlak kon 
ik Een zachte anarchist van Jan 
Peumans zeer fel smaken. 

3   Club Brugge wens ik de titel toe! 
En aan onze gemeenteraadsleden 
wens ik veel moed en volharding 
bij hun opbouwende oppositie.

1   De zware gevangenisstraffen 
voor de democratisch verkozen 
parlementsleden van Catalonië en 
de lakse houding van Europa. Een 
Europa dat opzij kijkt, is niet mijn 
Europa.

2   Als boekenfanaat bleef Grand 
Hotel Europa van Ilja Leonard 
Pfeijffer me bij. Ook Gigantisme 
van Geert Noels en Wonderlust 
van Jean Paul Van Bendegem en 
Caroline Pauwels staan op mijn 
lijstje. 

3   Voor onze mooie gemeente wens 
ik meer ambitie, meer betrokken-
heid, meer verbondenheid en een 
duidelijke visie op de toekomst.
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Het eindejaarslijstje van uw N-VA-vertegenwoordigers
Uw N-VA-vertegenwoordigers maken de balans op van 2019. We stelden hun drie vragen:

2   Wat was voor jou het culturele hoogtepunt van het jaar op het vlak van radio, tv, toneel, muziek, literatuur, film … ? 3   Wie wens je wat toe voor 2020?

Margot Deberdt
Bestuurslid

Lien De Wispelaere
Bestuurslid

Arthur Mortier
Gemeenteraadslid

Brecht Vandermoere
Bestuurslid

Isabelle Vandenbrande
Provincieraadslid

Branko Francois
Bestuurslid

Jef Vansteenhuyse 
Gemeenteraadslid

Evelien Tant
Bestuurslid

1   Ik vond het heel mooi dat  
Vlaanderen zich zo solidair inzette 
voor de behandeling van baby Pia. 

2   Campo Solar! Wat een sfeer, wat 
een setting, wat een organisatie.

3   Een degelijk onderwijs voor ieder 
kind. En dat iedere jongere die 
dat wil in 2020 de kans krijgt om 
hogere studies te beginnen. 

1   Het werelduurrecord van wiel-
renner Victor Campenaerts. In 
één uur tijd reed hij meer dan 55 
kilometer. Zo verpulverde hij het 
record van Sir Bradley Wiggins. 

2   Het tv-programma Ooit Vrij 
maakte een diepe indruk. Boeiend 
om te zien welke inspanningen er 
geleverd worden om gedetineer-
den voor te bereiden op de dag 
dat ze vrijkomen. 

3   Ik wens iedere Beernemnaar  
vooral een goede gezondheid toe.

1   De klimaatcrisis die ons land het 
voorbije jaar beheerste. Het is 
de taak van alle overheden om 
tot een gemeenschappelijk en 
gedragen actieplan te komen voor 
dit mondiaal probleem.

2   La casa de papel was voor mij de 
topserie van 2019. 

3   Ik wens dat iedere Beernemnaar 
zijn plaats krijgt in onze samen- 
leving, met extra aandacht voor de 
kansarme kinderen

1   Het vrouwenbasket krijgt eindelijk 
de aandacht die het verdient door 
de straffe prestatie van Emma 
Meesseman. Zij behaalde met haar 
team de titel in de Amerikaanse 
competitie en werd er als eerste 
Europese speelster ooit verkozen tot 
beste speelster.

2   Echte dokters huilen ook van Warner 
Prevoo is me enorm bijgebleven. 
Een boek over de confrontatie van 
een kankerspecialist met zichzelf 
en zijn omgeving wanneer hij zelf 
patiënt wordt.

3   Ik wens iedereen een 2020 vol 
dans, muziek, vallende sterren, 
grote dromen en kleine dingen om 
van te genieten.

1   Eliud Kipchoge loopt een mara-
thon in minder dan twee uur. Het 
bewijs dat de enige limiet van 
de mens onze eigen creativiteit 
is. Dat besef moeten we in alles 
doortrekken.

2   Het optreden van Portland op 
Pukkelpop was magisch. Stiekem 
vond ik ook het nieuwe album van 
Taylor Swift heel goed.

3   Ik wens alle studenten toe dat ze 
kunnen doen wat ze graag doen.

1   Een gemeenschap kun je niet 
besturen zonder verantwoordelijke 
politici. Op nationaal vlak zagen 
we na de val van de regering 
eigenlijk hetzelfde als lokaal in 
Beernem. Er was geen echt beleid 
en al zeker geen visie, en het 
budget ontspoorde volledig. 

2   Ongelooflijk wat een apart leven 
Topdokters leiden. Het zijn echte 
fanaten, idealisten en workaholics 
die heel de tijd bezig zijn voor 
andere mensen. Top! 

3   Ik wens dat meer mensen elkaar 
vinden door samen te werken en 
samen te leven.

1   Het afgelopen jaar zijn verschillen-
de lokale handelaars in Oedelem 
gestopt. Een heel negatieve 
evolutie die we het komende jaar 
dringend moeten omkeren. 

2   De musical 40-45 liet op mij een 
overdonderende indruk na.  
Wat een spektakel!

3   Laat 2020 een jaar zijn waarin 
iedereen kan genieten van een 
bruisende, sportieve en culturele 
gemeente!

1   De impact van een nakende brexit 
op onze West-Vlaamse regio en 
de wrede situatie van de Cata-
laanse politici die anno 2019 in de 
gevangenis zijn beland voor hun 
politieke overtuiging.

2   Op literair vlak was ik onder de 
indruk van De Bourgondiërs van 
Bart Van Loo. Mooi geschreven. 
Daarnaast genoot ik enorm van de 
opera Nabucco in het concert- 
gebouw van Brugge.

3   Ik wens dat iedereen die beleid 
maakt eens goed in de spiegel 
kijkt. Algemeen belang moet voor-
gaan op partij- of eigenbelang. 
Iedere Vlaming verdient een veilige 
en welvarende toekomst.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


