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Beste GrootBeernemnaar

Uw veiligheid topprioriteit voor
N-VA Beernem

De voorbije weken genoten we volop
van de eerste zomerdagen. Ook op
politiek vlak belooft het een warme
zomer te worden. Met N-VA zijn we
er in elk geval klaar voor. De voorbije
maanden timmerden we aan een
vernieuwend, ambitieus en realistisch
programma. De N-VA biedt de kiezer
tientallen concrete voorstellen aan
en doet dat vanuit een duidelijke visie
voor onze gemeente.

Voor de N-VA is veiligheid in
Beernem een absolute prioriteit.
Veiligheid is uiteraard een van de
speerpunten waarmee we in oktober naar de kiezer stappen. Daarom
hielden we op zaterdag 21 april een
opmerkelijke actie. We bezorgden
onze inwoners een zeer bijzondere
deurhanger. De hanger bevatte een uitgebreide lijst met handige noodnummers. Daarnaast
stonden er ook vijf concrete voorstellen op waarmee we op 14 oktober naar de kiezer stappen.
Het is nog even wachten op het volledige verkiezingsprogramma maar we lanceren alvast
graag deze vijf voorstellen.

De N-VA legt de lat hoog: Beernem
moet een toonaangevende gemeente
in Vlaanderen worden. De N-VA zet
verstandig in op veiligheid, investeert
in een aantrekkelijke en groene gemeente en gaat voluit voor welvaart
en creativiteit.
Dat straf project brengen we met een
sterke ploeg. Onze lijst is klaar en telt
25 sterke, verfrissende gezichten.
Integriteit, geloofwaardigheid en
inhoud zijn voor ons cruciaal. Geen
politieke overlopers of kunstmatige
kartels, maar gedreven burgers die
bewust kiezen voor verandering in
Beernem. Bij de N-VA duidelijkheid
troef: één enthousiaste ploeg, één
positief verhaal.
Rein Ringoot
Afdelingsvoorzitter
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D
 e N-VA wil de wijkagent opnieuw aan de schoolpoort en in de woonwijken.
D
 e politie moet 24 uur op 24 bereikbaar zijn, ook ’s avonds en tijdens het weekend.
D
 e N-VA zet in op een veilig Beernem en veilige deelgemeenten.
W
 e maken werk van een sluitend ANPR-cameranetwerk met meer oog voor slachtofferhulp.
W
 e investeren in een eigen gemeentelijke brandweerkazernepost en een deskundig
brandweerkorps.

500 atleten op eerste editie Play Unified
In oktober vorig jaar ondertekende Beernem
samen met Special Olympics als allereerste
gemeente een Play-Unified-charter. Bij Play
Unified spelen mensen met en zonder een
verstandelijke beperking samen in één team.
Op donderdag 26 april was er de apotheose
van deze samenwerking met de organisatie
van de inclusieve sportdag. Rein Ringoot en
Els Vyncke, de twee grote bezielers achter dit
project, reageerden zeer enthousiast: “Meer
dan 500 atleten zakten af naar Drogenbrood.
De organisatie was een prachtige samenwerking tussen de gemeente Beernem, Special
Olympics en verschillende Beernemse sportverenigingen en zorginstellingen. Met N-VA
Beernem willen wij van deze sportdag een tweejaarlijks evenement maken.”

Veldritparcours op Drogenbrood
Op voorstel van gemeenteraadslid Lode Vanneste kunnen veldrijders straks trainen op sportpark Drogenbrood. Volgens Lode is er
op het sportpark nog heel wat ruimte die niet gebruikt wordt. Bovendien zijn er een aantal mooie heuvels die de veldrijders kunnen
beklimmen. De Beernemse wielerbondscoach Sven Vanthourenhout beloofde alvast om samen met andere Beernemse veldrijders een
parcours uit te tekenen en de aanleg te coördineren.

Veilig thuis in een welvarend Beernem
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Bouw van Huis van het Kind gaat van start
Recent is er begonnen met de bouwwerken aan het Huis van
Het Kind in Sint-Joris. Dit Huis bevindt zich op de plaats waar
eerder het Sociaal Huis gelegen was. Met de start van de werken
zet schepen van Kinderopvang Barbara Vandenbrande de
gedane realisaties in de verf: “De voorbije jaren zetten N-VA
Beernem in op een kwalitatief beleid rond kinderen en gezinnen. Zo waren er de digitale kinderopvangzoeker en het online
inschrijvingsprogramma, de talrijke interessante workshops en
lezingen en een nieuwe brochure voor onthaalouders. Daarnaast waren er ook de vele themakampen in een groene en
kindvriendelijke omgeving. Ook in de toekomst zetten we met
N-VA Beernem in op onze kinderen, want zij zijn onze toekomst.”

Isabelle Vandenbrande op tweede plaats
van provincieraadslijst
Op 14 oktober zijn er niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen, ook wordt er
gekozen voor de samenstelling van de West-Vlaamse provincieraad. De 46-jarige Isabelle Vandenbrande staat op de tweede plaats van de N-VA-lijst. Isabelle is al sinds 1990 ondernemer en runt samen met haar familie een schoenenen lingeriezaak in de Hubert d’Ydewaelestraat. Sinds 2011 is ze bestuurslid van
N-VA Beernem. Daarnaast is ze al 15 jaar lid van Markant Beernem, lid van
de Cultuur- Erfgoedraad Beernem en voorzitter van het 11 juli comité. “Ik ben
blij en vereerd met de tweede plaats en wil me volop inzetten om de belangen
van Beernem in de provincieraad te behartigen”, aldus Isabelle.

Zonnebloemactie

Voluit voor net en aantrekkelijk Beernem
Op 14 oktober stapt N-VA Beernem resoluut naar de kiezer met een vernieuwend en straf project voor Beernem. En we doen
dat met vijf grote speerpunten! Voor ieder speerpunt werkten we telkens een passende actie uit. Nadat we eerder al op bedrijfsbezoek gingen, deelden we op 18 maart zonnebloempitten uit verschillende inwoners. De mensen kunnen de zonnebloemen
zelf planten en zo zorgen voor een kleurrijke gele gemeente. Met deze actie tonen we dat we resoluut gaan voor een opwaardering van het openbare domein en een nette, propere gemeente. We kiezen voor een aantrekkelijk straatbeeld met meer groen
en bloemen en willen de strijd tegen zwerfvuil keihard aanpakken. Hoewel het bitter koud was op 18 maart werd de actie een
groot succes. Heel wat mensen bestelden bovendien nog extra zakjes met zonnebloempitten.

Drie vragen aan … Margot Deberdt en Arthur Coucke
Opnieuw twee nieuwe en piepjonge gezichten bij N-VA Beernem.Margot Deberdt is 22 jaar oud en woont in Sint-Joris. Ze
studeert rechten aan de Universiteit Gent. Ze is twee jaar lid
geweest van de raad van bestuur van het jeugdhuis The Nooddle. In haar vrije tijd volgt ze graag een les zumba in Fitneasy.
Arthur Coucke komt uit Oedelem en telt 26 lentes. Hij is
gekend als een gedreven, veelzijdige en harde werker. Na zijn
opleiding als hotelier en bakker volgt Arthur momenteel een
opleiding toegepaste informatica. Naast zijn interesse in de
voedingssector is Arthur gebeten door informatica. Een jonge
kracht met een duidelijke kijk op zijn gemeente
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Waarom kiezen jullie voor N-VA?

Margot: “Enkele jaren geleden was er dringend nood aan verandering, niet enkel nationaal maar ook op gemeentelijk vlak.
Gelukkig zorgt de N-VA in Beernem sinds 2012 met succes voor
de broodnodige verandering. De N-VA staat bovendien voor
rechtvaardigheid en consequentie. Dit zijn twee waarden die ik
enorm apprecieer.”
Arthur: “Het is belangrijk dat de lokale politiek dicht bij de
burger staat. Politici moeten zich onder de mensen begeven en
in eerste instantie luisteren naar de bezorgheden die er leven.
Het jonge karakter, de nieuwe ‘ongebonden ‘dynamiek die de
N-VA teweeg brengt in Beernem, maar ook de duidelijke visie en
inspraak hebben mijn keuze versterkt.”
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Op welke realisaties van de N-VA zijn jullie trots?

Margot: “Het project Visit Beernem met de Joynkaart vind ik
een heel geslaagde realisatie. Het is belangrijk om de lokale handel te blijven ondersteunen en stimuleren. Als jongere vind ik
uiteraard ook de nieuwe fuifzaal zeer geslaagd. Daarnaast ben ik
ook blij dat Scouts Beernem eindelijk een nieuw lokaal krijgt.”

beernem@n-va.be

Bestuursleden in
de kijker!

Beernemse straten en fietspaden
in een nieuw jasje
Schepen van Openbare Werken Gijs Degrande werkt hard verder aan de verfraaiing van onze gemeente. Daarbij blijft ook uw
verkeersveiligheid voor de N-VA een prioriteit. Heel wat projecten
werden bij het begin van de legislatuur opgestart en komen nu na
jaren voorbereiding tot uitvoering. Er wordt dus heel wat gewerkt in
Beernem. Degrande: “Zo hebben we de nieuwe fietspaden in de Sijselestraat, de Hoornstraat en de Schipperstraat, de nieuwe riolering
in de Knesselarestraat, Pluime en Zeldonk, de nieuwe voetpaden in
De Lange Stukken, Hertepad en straks ook Hugo Verrieststraat, de
totaalvernieuwing van de Vullaertstraat en ook nieuwe fietspaden
tussen Oedelem en Beernem worden voorbereid.”

Arthur: “De integratie van het OCMW en het gemeentebestuur
staat bij mij bovenaan. Deze samenwerking getuigt van een efficiënt en sociaal beleid: besparen waar kan, investeren waar nodig. Het is belangrijk dat er geen schulden opgebouwd worden
voor ‘instant succes’. Een sterke gemeente is ook een financieel
gezonde gemeente die klaar is voor de volgende generaties.”
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Welke uitdaging zie je nog voor onze gemeente?

Margot: “De vele stappen die al werden gezet op vlak van lokale
economie moeten we blijven aanhouden. Op vlak van veiligheid
ligt er nog altijd een uitdaging in de omgeving van scholen. Ten
slotte moeten we blijven investeren in onze jongeren, want zij
vertegenwoordigen de toekomst van Beernem.”
Arthur: “Het is belangrijk dat we Beernem wakker houden. Het
mag geen slapende gemeente worden. Het beleid moet alle organisaties of personen die evenementen organiseren ondersteunen.
En ook de ondernemers moeten we de nodige ruimte geven.
Verder moet de lokale politiek zo dicht mogelijk bij de mensen
staan. Dit kan door een transparant en beschaafd debat te voeren dat resultaten oplevert.”

Actieplan versterkt kern Oedelem
Op zondag 25 maart vond het prachtige kunstwerk ‘Balance’ eindelijk haar plaats op de markt van Oedelem. De aankoop van het werk van Rik Beuselinck past in de versterking
van de kern van Oedelem. Schepen Gijs Degrande: “Een
aantrekkelijke dorpskern zorgt voor meer dynamiek en is
belangrijk voor een bloeiend gemeenschapsleven. Eerder
hadden we de totaalrenovatie van het Schepenhuys, de creatie van het groene begraafpark aan de kerk, de verschillenden evenementen op het plein en de boombakken. Allemaal
bewuste investeringen die het hart van Oedelem moeten
versterken.”

Veilig thuis in een welvarend Beernem
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Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen
Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Meeuwen langs de kust, bier uit de abdij, echo’s uit een rijk
verleden. Met de fiets door de polders, boeren op het land, de wereld over de vloer. Waar we
t zwien deur de bjèten joagen. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Met de N-VA blijft dat zo.
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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