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Beste Beernemnaar,

Begin mei haalde ik op het gemeentehuis 
de kaart van de nieuwe fietsroute ‘Zaak 
De Zutter’. 

Meer dan twintig jaar geleden, toen de 
openbare omroep de reeks ‘De Bossen 
van Vlaanderen’ uitzond, raakte ik al in 
de ban van dit ongelooflijke verhaal. Zelf 
las ik veel van Alfons Ryserhove en na 
een spannende vertelling van zijn dochter 
Katrien was ik helemaal verkocht.

Net zoals veel Beernemnaars was ik dan 
ook razend benieuwd naar de film die 
eind april in de zalen kwam. 

Samen met 20 000 andere Vlamingen ge-
noot ik van een fantastische film met veel 
bekende Beernemse koppen en plaatsen. 

Met de kaart van de fietsroute voor mijn 
neus kan ik alleen onze toeristische 
dienst geweldig feliciteren met het gele-
verde werk. Insmeren die kuiten en fiet-
sen (of wandelen) door Zaak De Zutter!

Meer over de fietsroute en nog veel an-
dere zaken, lees je verder in ons blad.

Met de beste groeten,
Rein Ringoot

Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Betonvakken worden  
vervangen door asfalt
De betonplaten van de drie grote verbindingswegen Beernemstraat/Scher-
pestraat, de Akkerstraat/Beverhoutsveldstraat en de Hoornstraat worden 
na jaren van overlast eindelijk aangepakt. Schepen van Openbare Werken 
Gijs Degrande: “We willen de betonplaten en klinkers vervangen door asfalt 
en meteen ook de fietspaden verbeteren.”

Beernemstraat / Scherpestraat
Vanaf het rondpunt tot aan de bebouwde kom in Beernem vervangen we 
klinkers en betonvakken door asfalt. In Oedelem gaat het om het stuk vanaf de 
Knesselarestraat tot aan de wegversmalling. De verkeersdrempels worden er 
weggenomen.

Akkerstraat / Beverhoutsveldstraat
Momenteel is het nog onduidelijk waar de riolering zal komen. We verwachten 
wel dat het subsidiedossier nog dit jaar wordt goedgekeurd. We maakten alvast 
middelen voor de studiekosten vrij zodat de procedure snel kan verlopen.

Hoornstraat
In de Hoornstraat gaan we betonplaten verbrijzelen, bewapenen en asfalteren. 
Het fietspad willen we van de rijweg scheiden door een groenstrook. Hier 
komt geen riolering dus we kunnen meteen starten. 

Zaal Sinjo in een 
nieuw jasje
Zaal Sinjo in Sint-Joris kreeg een totale 
make-over. Na al meer dan veertig jaar 
was het gemeenschapscentrum dringend 
aan renovatie en opfrissing toe. “Het 
gemeenschapscentrum is een begrip in 
onze gemeente en zeer belangrijk voor het 
verenigingsleven. Een fikse opknapbeurt 
maakt de zaal een pak gezelliger”, aldus 
schepen van Cultuur Gijs Degrande. Ook 
Rein Ringoot en Els Vyncke, jarenlang 
vrijwilliger in de Sinjo, zijn zeer blij met 
de verandering.

‘De moorden van Beernem’ blijven meer dan 100 jaar na datum nog altijd de gemoederen beroeren. Ka-
trien Ryserhove vond de tijd rijp om antwoorden te bieden en maakte een langspeelfilm over de moord op 
Hector De Zutter. De film ‘Zaak De Zutter’ was een succes.

Naar aanleiding van de film stippelde Beernem een fietsroute 
uit langs de belangrijkste historische filmlocaties. Schepen van 
Toerisme Barbara Vandenbrande en Katrien Ryserhove openden 
op vrijdag 29 april 2016 officieel het nieuwe fietsparcours. 

Barbara Vandenbrande: “De fietsroute bedraagt 25 kilometer en 
passeert onder meer aan de vroegere woonplaats van de familie 
De Zutter, de bossen van Bulskampveld, het prachtige kanaal 
Gent-Brugge, het gemeentehuis van Beernem en de begraaf-
plaats van Hector De Zutter. 

Fietsers genieten van de verschillende picknickplaatsen, mooie 
B&B’s en leuke cafeetjes. Kaarten van de route zijn te verkrijgen 
bij de Toeristische Dienst van Beernem, het Zurkelkasteeltje 
Reygerlo en Kasteel B.”

Na film nu ook prachtige fietsroute ‘Zaak De Zutter’

Actieplan versterkt Oedelemse dorpskern

Met de start van de renovatiewerken 
aan het Schepenhuys, de aanleg van 
een nieuw kasseipad op de begraaf-
plaats Sint-Lambertus, het voorzien van 
bloemen en bomen op het marktplein 
van Oedelem en straks de evenementen 
op de markt komt het actieplan voor de 
kernversterking van Oedelem nu echt op 
kruissnelheid. Schepen Gijs Degrande 
wil met verschillende maatregelen de 
dorpskern versterken en bijdragen tot 
een aangenamere gemeente. “Om onze 
gemeente levendig te houden, moeten we 
blijven investeren in onze dorpskernen”, 
aldus Gijs.

Schepenhuys als kloppend hart
De totaalaanpak is een belangrijk onder-
deel van het actieplan. De combinatie van 
het bureau van toerisme met de onder-
grondse exporuimte, de uitleenpost van 
de bibliotheek en de nieuwe polyvalente 
ruimte in de zolderverdieping kan enkel 
kernversterkend werken. Daarnaast wordt 
de monumentale gevel gerestaureerd.

Groen dorpspark 
Midden in het centrum van Oedelem wil-
len we een groene ruimte creëren. Er komt 
een nieuw pad in granietkassei die het 
kerkplein verbindt met de parking aan de 
Oudezakstraat en met Nieuwendorpe. Zo 
kan iedereen veilig fietsen en wandelen. 
Daarnaast wordt de rode steenslag ver-
vangen door planten en gras en draineren 
we de grond. Ondertussen werden ook 
heel wat karakteristieke ijzeren kruisen 
teruggeplaatst. De bloembakken op het 
marktplein brengen kleur en we gaan het 
standbeeld van Jef Claerhout verlichten.

Leven op het plein
We investeren ook bewust in evenemen-
ten als Bunkerrock en ondersteunen de 
uitzending van de EK-voetbalwedstrijden. 
Ik hoop dat we hiermee een positieve dy-
namiek op gang brengen. Gemeenschaps-
vorming is een rode draad doorheen het 
beleid van de N-VA.

Vanaf 2017 Academie voor Beeldende Kunst in 
Beernem!
De Academie voor Muziek, Woord en Dans 
breidt vanaf het schooljaar 2017-2018 uit 
met een Academie voor Beeldende Kunst. 
Schepen van onderwijs Jef Vansteenhuyse: 
“Vandaag geldt nog altijd een stop voor 
de oprichting van tekenacademies, maar 
met een sterk dossier maakt de Vlaamse 
overheid een uitzondering. De besturen van 

Beernem en Maldegem gaven groen licht. 
We maken een startbedrag van 10 000 euro 
vrij voor gediplomeerde lesgevers. Bedoeling 
is om te starten in Beernem en in Oedelem. 
Ook de Techniekacademie is een succes.  
We starten in september terug met een 
13-delige lessenreeks.”
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‘In 2018 wordt gestart met de bouw van een nieuw zwembad’. Dat stond begin mei  te lezen in verschillende 
kranten. Komt er effectief een nieuw zwembad in onze gemeente ? We vroegen het aan gemeenteraadslid Lode 
Vanneste die het dossier al enkele jaren op de voet volgt.

Vanneste: “ Dat het gemeentebestuur de 
intentie heeft om een nieuw zwembad 
te voorzien is niet nieuw.  Zo stond in 
2013 in de meerjarenplanning van coa-
litiepartners CD&V en N-VA al te lezen  
dat een nieuw zwembad tijdens deze 
legislatuur niet haalbaar is maar dat 
er voorbereidingen getroffen worden 
om de volgende legislatuur een nieuw 
zwembad te bouwen in sportpark Dro-
genbrood.  We zijn drie jaar verder en 
eindelijk is het dossier opgestart.  De 
reden?  Vlaams Minister van Sport Phi-
lippe Muyters. Hij liet begin maart 2016 
in het Vlaams Parlement weten dat hij 
nog dit jaar tien miljoen euro subsidies 

voorziet voor gemeentes en steden die 
een nieuw zwembad willen bouwen 
of een bestaand bad renoveren. Voor-
waarde om subsidies te ontvangen is 
dat er samengewerkt wordt met andere 
partners partners.  Het wordt dus zaak 
om buurgemeentes, scholen of andere 
instellingen zoals bijvoorbeeld GBJ De 
Zande aan te spreken die mee willen 
instaan voor de financiering van  een 
nieuw zwembad in Beernem.   Of  het 
bad er dus komt, hangt nog af van een 
aantal factoren maar positief is dat de 
eerste stappen gezet zij. Nu maar hopen 
dat het flink verouderde Bloemendale-
bad het nog enkele jaren volhoudt.

Feit of fictie: komt er een nieuw zwembad in Beernem?

Ben Weyts zorgt voor nieuw fietspad  
Beernem-Wingene
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de gloednieuwe fietsverbinding tussen  
Oedelem en Assebroek feestelijk ingehuldigd. Het fraaie tweerichtingsfietspad maakt fietsen 
tussen Beernem en Brugge vlotter, veiliger, comfortabeler en dus een pak aantrekkelijker. 

“De fietsverbinding is een van de belangrijkste fietstracés van Beernem en omstreken. De route 
wordt intensief gebruikt door fietsende pendelaars, scholieren en leerlingen van de Land- en 
Tuinbouwschool (LTI) in de Bruggestraat. Deze investeringen maken het verschil voor de fietser. 
Ik wil ook alle bewoners en handelaars uit de werfzone van harte bedanken voor hun geduld”, zegt 
schepen van Openbare Werken Gijs Degrande. Na jaren praten komt er eindelijk verandering en 
vooruitgang in het fietspaddossier tussen het centrum van Wingene en Beernem.

“In ieder geval zijn de eerste stappen 
in Beernem eindelijk gezet, nu maar 
hopen dat het huidige Bloemendale-
bad het nog even volhoudt.” 

Lode Vaneste

  Wonen in Eigen Streek
N-VA Beernem zorgt voor betaalbaar wonen 
in eigen streek. Gemeenteraadslid Wouter De 
Corte drong aan op een snelle invoering van 
een lokaal toewijzingsreglement voor sociale 
woningen. Zo kan men voorrang geven voor 
mensen die al in de gemeente wonen, werken 
of kinderen hebben die er school lopen. 

  Breng gratis plastiek folie  
naar recyclagepark

Schepen Jef Vansteenhuyse geeft mee dat sedert april in 
het recyclagepark zachte plastiekfolies afzonderlijk worden 
ingezameld. “Vooraan in het park vind je nu drie identieke 
inzamelzakken: de eerste is bestemd voor nette piepschuim, 
de twee andere voor plastiekfolie. Belangrijk is dus om 
zachte plastiek niet meer in de bruine vuilniszak te steken, 
maar in een aparte plastiekzak die je naar het recyclagepark 
kan brengen. Leuk is dat de zachte plastiek volledig gratis 
is. Niet twijfelen en doen dus!

De voetgangerstunnnel aan het station van Beernem werd onder handen genomen door 
enkele creatieve jongeren uit Beernem. Deze workshop was de laatste in de eerste reeks 
van het jongeren cultuurproject #MadeinBeernem. Schepen van Cultuur Gijs Degrande: 
“Met #madeinbeernem willen we jong creatief talent uit eigen gemeente uit hun kot 
lokken. Zes jonge Beernemse kunstenaars zijn de ambassadeurs van het project. Zij zijn 
het beste bewijs dat je niet in een grootstad hoeft te wonen om op een leuke en goede 
manier creatief bezig te zijn.” In het najaar komt #madeinbeernem met een vervolg. Blijf 
#madeinbeernem dus zeker volgen.

  Mobiele Camera strijdt tegen zwerfvuil
Zwerfvuil blijft een van de grootste ergenissen van veel Beernemnaars. Lode Vanneste 
pleitte op de gemeenteraad van februari voor de aankoop van een mobiele camera om de pakkans bij da-
ders te verhogen. Schepen van Afvalbeleid Jef Vansteenhuyse reageerde positief op het voorstel: “Een werk-
groep denkt bovendien een ambitieus plan uit dat een antwoord moet bieden aan de zwerfvuilproblema-
tiek. Het concept van bermmeesters is de insteek om de overlast in onze gemeente beheersbaar te houden.

  Nieuw bestuur
Begin maart kozen de leden van N-VA Beernem 
een nieuw bestuur. Rein Ringoot werd herverko-
zen als voorzitter terwijl Bruno Dursin de nieuwe 
afdelingssecretaris wordt. Penningmeester en 
ondervoorzitter zijn respectievelijk Christine 
Stroobandt en Wouter De Corte. 

Beernem bruist!

#Madein-
Beernem 

  Opening atletiekpiste “Tom Compernolle”
Op zaterdag 3 september 2016 wordt de nieuwe Beernemse atletiekpiste “Tom Com-
pernolle” in gebruik genomen. Onze atletiekverenigingen krijgen zo na meer dan 40 
jaar wachten eindelijk een volwaardige piste. De atletiekpiste is een samenwerking met 
buurgemeentes Oostkamp en Zedelgem. Door samen te werken met andere partners re-
aliseert Beernem dergelijke sportprojecten. Op de gemeenteraad van maart stelde Lode 
Vanneste voor om naast de atletiekclubs ook individuele sporters toegang te geven tot de 
piste. Het bestuur reageerde alvast positief.

  Loket kinderopvang
Het nieuwe Huis van het Kind in Beernem start binnenkort 
met een nieuw informatiepunt voor alle ouders op zoek 
naar kinderopvang. Doel van het loket is het coördineren 
van alle vragen, het informeren van gezinnen en het bevor-
deren van de samenwerking tussen alle Beernemse organi-
satoren van kinderopvang. Schepen Barbara Vandenbrande 
ziet veel veranderingen: “We kiezen resoluut voor de digitale 
aanpak. De dienst richt zich exclusief op ouders die zoeken 
naar plaats binnen een korte termijn.” 

  Uitbreiding voor de Scouts
De lokalen van de Beernemse Scouts krijgen eindelijk 
uitbreiding voor het nijpend capaciteitstekort. Schepen van 
jeugd Gijs Degrande vindt een uitbreiding noodzakelijk 
om de werking van de jeugdvereniging mogelijk te ma-
ken. Naast het huidige lokaal kan er een tweede bijkomen. 
Momenteel bekijkt Gijs samen met de leiding en de jeugd-
dienst hoe de uitbreiding er moet uitzien.

  • Vrijwilligerswebsite
Mensen uit Beernem die op zoek zijn naar een leuke hobby of  
interesse hebben in vrijwilligerswerk kunnen terecht op:  
vrijwilligers.beernem.be. Verenigingen die zoeken naar een helpende  
hand of een nieuwe medewerker kunnen er hun zoekertjes kwijt. 

 Openbaar groen
Heel wat bewoners onderhouden vandaag al een stuk openbaar domein. Daarnaast willen 
we inwoners stimuleren om het openbaar groen voor hun rekening te 
nemen. Afhankelijk van de oppervlakte die iemand onderhoudt, geven 
we enkele tuinafvalzakken. De volle zakken kan men meegeven met de 
groenophaling aan huis. Wie interesse heeft, kan dit binnenkort aanvra-
gen via het digitaal loket.”


