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Ploegsport
In Vlaanderen staat het voorjaar
gelijk met koers. Met de Vlaamse
wielerklassiekers schiet het
wielerseizoen echt op gang.
Dokkeren over kasseien, waaiers
trekken op steenwegen of nijdige
hellingen trotseren. Vlaanderen
geniet. En dat is in Beernem niet
anders. Dat bewijst het grote
succes van de expo Beernemse
Wielercultuur die in maart in het
Schepenhuys loopt. Een uniek
initiatief van onze cultuurschepen
Gijs over meer dan honderd
Beernemse wielrenners, veldrijders
en wedstrijden. Een bezoekje waard.
Net als de koers is ook politiek een
ploegsport. N-VA Beernem heeft een
topteam in het peloton. Kopmannen
en vrouwen, spurters en klimmers.
De één is sterk in dagkoersen, de
andere in rittenwedstrijden. Met
succes en voldoening kon ons
team al heel wat mooie prestaties
neerzetten. En we kijken vooruit.
Begin februari trok ons team nog
op stage tijdens een inspirerende
denkdag. Tientallen nieuwe
ideeën en voorstellen werden
uitgewerkt. N-VA Beernem pakt het
professioneel en met veel goesting
aan.
Maak er een mooie lente van.
Een fiere ploegleider,
Rein Ringoot, afdelingsvoorzitter

Vernieuwd Schepenhuys
opent haar deuren
een klein podium voorzien en is er
bovendien ruimte voor 40 zitplaatsen.
Het vernieuwde Schepenhuys zal een
extra boost betekenen voor het centrum
van Oedelem.”

In april is er de officiële opening van
het vernieuwde Schepenhuys in
Oedelem. Volgens schepen van Cultuur
Gijs Degrande is er de voorbije maanden
hard gewerkt in het Schepenhuys. “De bib
op de eerste verdieping is zo goed als klaar
en ook de polyvalente ruimte op de zolder
ziet er prachtig uit. In de nieuwe ruimte is

De komende maanden staat er alvast heel
wat op de agenda. Tot 26 maart loopt
de expo rond wielercultuur in Beernem
waarna in de maand april een tentoonstelling volgt rond de Oedelemse kunstenaar
Rik Beuselinck. Op 8 april wordt de rode
loper uitgerold voor een opendeurdag
met verschillende activiteiten. In mei is er
vervolgens de expositie Grenzeloze Kunst
en voor juni wordt een nieuwe tentoonstelling voorbereid rond beloftevol, jong
en kunstzinnig talent in Beernem.

Sint-Joris verwelkomt consultatiebureau
Kind en Gezin
Midden februari kreeg het consultatiebureau Kind en Gezin een nieuwe locatie
in het Huis van het Kind in Sint-Joris.
Voortaan kunnen ouders met hun kindje
terecht in het splinternieuwe consultatiebureau in de Lattenklieversstraat 46 naast
het Sociaal Huis. De vroegere bibliotheek
werd hiervoor volledig omgebouwd. Niet
alleen kunnen ouders er terecht voor het
opvolgen van de ontwikkeling van hun
kind, de kindjes krijgen er ook de nodige
vaccinaties.
Schepen Barbara Vandenbrande is
bijzonder blij dat Beernem deze dienstverlening in eigen gemeente kan aanbieden. Het nieuwe consultatiebureau is
trouwens het eerste deel van het nieuwe
Huis van het Kind dat in gebruik wordt
genomen.

Vandenbrande: “Ik hoop dat het huis als
een thuis mag aanvoelen voor de komende generaties. Een warme ontmoetingsplaats waar jonge mama’s en papa’s met de
andere ouders, de vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen kunnen bijpraten over
hun bezorgdheden en de avonturen van
hun kleine spruiten.”
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Nieuwe infrastructuur voor Beernemse
voetballers
VVC Beernem en Excelsior Beernem krijgen eindelijk een nieuwe
voetbalaccommodatie op de site van Drogenbrood. Op de gemeenteraad van 26 januari werd de bouw van een nieuw kleedkamercomplex
met kantine en tribune goedgekeurd.
Gemeenteraadslid Lode Vanneste volgt voor N-VA Beernem het sportbeleid op de
voet en reageert tevreden. “De huidige infrastructuur dateert uit de jaren zeventig en
is al meer dan een decennium tot op de draad versleten. Bovendien is VVC Beernem
een bloeiende vereniging met 495 aangesloten leden waarvan 365 spelers. Het nieuwe
complex komt dus geen moment te vroeg. Onze voetballers kunnen zo eindelijk in een
mooie infrastructuur terecht die voldoet aan de noden van de moderne sporter.”

N-VA heeft een voor hulp- en
veiligheidsdiensten
Ook dit jaar hielden we met N-VA Beernem onze Valentijnsactie
en bedanken we verschillende mensen die zich inzetten voor onze
gemeente. Dit keer zetten we de mensen van de politie, brandweer
en het Rode Kruis in de kijker.
“In Beernem kunnen we immers rekenen op de plichtsgetrouwe inzet van vele
politieagenten, brandweermannen en vrijwilligers van het Rode Kruis die dagelijks
paraat staan om snel en efficiënt tussen te komen. Door valentijnschocolaatjes uit
te delen, zeggen we dankjewel voor hun gemotiveerde en deskundige inzet en zorg
voor onze veiligheid.”

Investeren in
veilig ﬁetsen
Na het fietspad in de Bruggestraat
werkt het gemeentebestuur volop aan
een nieuwe gescheiden fietsverbinding in de Sijselestraat. Schepen van
Openbare Werken Gijs Degrande:
“Dit meer dan twee kilometer lange
fietspad moet het fietsen tussen
Oedelem en Sijsele een pak veiliger én
aangenamer maken. “ Veilig verkeer is
en blijft een prioriteit voor de N-VA:
“Daarnaast werken we aan een nieuw
fietspad in de Hoornstraat en starten
we het fietspaddossier Sint-Jorisstraat
opnieuw op. Ook de plannen voor
een nieuw gescheiden fietspad in de
Beernemstraat/Scherpestraat krijgen
vorm.”

beernem@n-va.be

De veiligheid van onze inwoners is voor onze partij een absolute prioriteit.
“De N-VA kiest voor een performante en goed georganiseerde politie en brandweer.
De slagkracht van onze veiligheidsdiensten willen wij in de toekomst nog verder
versterken en verhogen. Voor de N-VA is een efficiënt, dynamisch en modern uitgerust brandweer- en politiekorps een echte must. Want alleen een veilige gemeenschap biedt vrijheid en vertrouwen.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA zorgt voor nieuwe
ﬁetspaden in Parkstraat
Fietsen in de Parkstraat is vandaag nog steeds een gevaarlijke
onderneming, aangezien het fietspad grotendeels langs een
drukke rijweg ligt. Nochtans gaat het om een verbinding met
veel fietsers richting station en naar sportpark Drogenbrood.
Bovendien ligt school de Drie Beertjes langs het traject. Schepen van Openbare Werken Gijs Degrande kaartte het dossier
aan bij Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts. Met succes
want Weyts voorziet 350 000 euro voor de aanleg van nieuwe
fietspaden in de Parkstraat tussen de kanaalbrug en de Stationsstraat. De uitvoering is gepland in 2018.

Beernemse vrijdagmarkt
leven inblazen

“Ook voor de aanleg van het fietspad tussen Beernem en
Wingene is er goed nieuws”, aldus Gijs Degrande. “Vlaanderen
besliste eerste al over de aanleg van een fietspad tussen de twee
gemeentes en nu trekt ook minister Weyts 250 000 euro uit
voor de herinrichting van de fietspaden ter hoogte van parking
Aanwijs aan het Bulskampveld. Deze herinrichting zal in 2019
gebeuren.”

De voorbije maanden kwamen er nog amper marktkramers
en bezoekers naar de Beernemse vrijdagmarkt op het gemeenteplein. Lode Vanneste vroeg op de gemeenteraad van januari
2017 aan het gemeentebestuur om de vrijdagmarkt dringend
nieuw leven in te blazen. Schepen van Lokale Economie
Barbara Vandenbrande reageerde positief en lanceerde
ondertussen al een flyer om nieuwe marktkramers warm
te maken voor de Beernemse markt.
Daarnaast volgde ook een advertentie in de lokale krant.
Vandenbrande: “Uiteraard zoeken we hierbij naar een evenwicht met de bestaande handelszaken in de Bloemendalestraat.
Naast de inspanning voor de vrijdagmarkt willen we dus ook
de huidige handels-zaken zoveel mogelijk ondersteunen.”

Inzetten op activering:
53 mensen krijgen
begeleiding
De bestrijding van armoede is een belangrijk actiepunt in het meerjarenplan van Beernem. Volgens
OCMW-raadslid Brecht Vandermoere is activering
de sleutel tot een waardige toekomst.
“Een vast inkomen is de basis tot een stabiele situatie. Het
brengt verantwoordelijkheidszin mee, schept sociale contacten
en zorgt voor eigenwaarde. Daarom investeert het Sociaal Huis
jaarlijks 25 000 euro in een samenwerkingsovereenkomst met
Loca Consult. De maatschappelijk assistenten werken samen een
plan uit met Loca Consult op maat van de cliënt. Doelstelling is
om mensen te begeleiden naar een vaste job.”

Deze investering loont, want in 2016 werden 53 persoonlijke
trajecten opgestart waarvan 20 mensen ondertussen aan de
slag zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast worden 16
personen verder begeleid in samenwerking met Loca en de
sociaal assistenten van het Sociaal Huis. Nog anderen werden
doorverwezen naar partnerorganisaties zoals VDAB en Tender
of vallen niet meer onder de bevoegdheid van het OCMW.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Beernemse Scouts krijgen broodnodige uitbreiding
De lokalen van de Beernemse Scouts krijgen eindelijk de uitbreiding waar de jeugdvereniging al jaren om
vraagt. De huidige lokalen zijn al een tijdje te klein om alle leden op te vangen. Naast het huidige lokaal
komt er een nieuw, tweede gebouw van 220 m².
Functioneel gebouw
Volgens schepen van Jeugd Gijs Degrande werkten architecten Bert Maeyens en Ruben Galle een bijzonder mooi een
functioneel ontwerp uit. “Het nieuwe lokaal zal bestaan uit
één grote speelruimte die via een stevige mobiele wand in drie
afzonderlijke ruimtes kan ingedeeld worden. Daarnaast komt
er een nieuw sanitair deel en is er plaats voor een groot terras
en podium met luifel.”

Ook denken aan andere jeugdverenigingen
Ondertussen werd voor de inrichting van het hele Bargepark
landschapsarchitect Andy Malengier aangesteld. En ook voor
de andere jeugdverenigingen is er verandering op komst.
Gijs Degrande: “De Chiro in Sint-Joris krijgt 100 m² extra
speelruimte en een echt leiderslokaal door de renovatie van de

bolderstent. Daarnaast werken we ook een oplossing uit voor
de capaciteitsproblemen van Oranje en KLJ Beernem. Bedoeling is dat deze jeugdverenigingen terecht kunnen in domein
Kleuterweelde. Ten slotte werken we aan een oplossing voor
de Chiro in Oostveld die al jaren nieuwe lokalen vraagt.
Kortom, heel wat verandering op komst voor onze jeugdverenigingen. En dat verdienen zij.”

Zelfuitleensysteem
in de bib
De bibliotheek is gestart met zelfuitleen. Vanaff nu kan
k je
j
zelf materialen lenen, verlengen en terugbrengen. Het is een
eenvoudig en snel systeem waarbij geen computerkennis
vereist is. Lenen en terugbrengen gaat vanaf nu sneller en
onze bibmedewerkers krijgen hierdoor meer tijd om je
vragen persoonlijk te beantwoorden.

Durven, doen en nadenken
Op zaterdag 11 februari hield N-VA Beernem haar tweede
denkdag. We trokken een hele dag naar Oostkamp om te
brainstormen en na te denken over de toekomst van Beernem.
We lanceerden tientallen nieuwe ideeën en creatieve voorstellen. Vier nieuwe gezichten versterken onze bestuursploeg.
Welkom Gilles, Lien, Nicole en Robby.

www.n-va.be/beernem
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Trage weg Melkweg-Nieuwendorpe
krijgt pad
Tijdens de gemeenteraad van januari 2017 werd de aanleg van een nieuw fietspad tussen Nieuwendorpe en de Melkweg goedgekeurd. Het gemeentebestuur
realiseert daarmee een voorstel van raadslid Wouter De Corte. “De bestaande
groenstrook verbindt Nieuwendorpe met de Melkweg en maakt deel uit van het
Trage Wegenplan Oedelem. De aanleg van een riettegelverharding maakt het
gebruik van de rustige verbinding met het centrum van Oedelem mogelijk, ook bij
mindere weersomstandigheden. Het nieuwe verharde fiets- en wandelpad draagt
op die manier bij aan de verkeersveiligheid in Oedelem, iets wat ons allemaal
nauw aan het hart ligt.”

Met Beernemse N-VA-dames naar Limburg
De dames van de N-VA trekken er maandag 3 april opnieuw op uit. Tijdens hun tweede
daguitstap brengen ze een bezoek aan Damhert Nutrition in Heusden-Zolder. Deze
onderneming is gekend voor innovatie in gezonde voeding en producten als Tagatesse en
Spirulina.
CEO en N-VA-parlementslid Grete Remen staat persoonlijk in voor de ontvangst. Daarna
gaan onze dames richting Flanders’ Bike Valley in Beringen. Na een lunch in het restaurant
voor topsporters Edivero en ontvangst door CEO Marc Hufkens worden onze dames letterlijk
en figuurlijk omver geblazen door de Bike Valley Experience, het innovatie-centrum voor de
wielersport. Interesse? Schrijf je snel in bij isabelle.vandenbrande@n-va.be.

Beernem kijkt verder!
In het kader van ons inspraakproject ‘Beernem kijkt verder’ trokken we de voorbije maanden op geregelde tijdstippen de
straat op. We belden aan van deur tot deur en polsten zo wat er leeft bij onze inwoners. Heel wat mensen formuleerden zo
zelf hun visie of concrete ideeën voor Beernem. Ook via onze nieuwe website www.beernemkijktverder.be kon u uw idee
kwijt. De komende maanden blijven we op geregelde tijdstippen de baan optrekken en ook de nieuwe website blijft online.
Met ons inspraakproject willen we zoveel mogelijk mensen betrekken bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor
onze gemeente.

beernem@n-va.be

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.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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