5

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Special Olympics naar Beernem!
Op de gemeenteraad van oktober 2016 lanceerde Lode Vanneste het idee om de Special Olympics naar
Beernem te halen. Special Olympics is de organisatie die tot doel heeft om personen met een verstandelijke
beperking zoveel mogelijk te laten sporten.
Lode pleitte op de raadszitting voor de organisatie van een
‘Unified Sports’ dag waarbij personen met een verstandelijke
beperking gemengd worden met gewone atleten bij verschillende sportdisciplines.
Het gemeentebestuur reageerde positief op het
voorstel en in november 2016 volgt een eerste
vergadering met Special Olympics. Dat de N-VA deze organisatie naar Beernem wil halen, is geen toeval want met Rein
Ringoot en Els Vyncke telt onze afdeling twee bestuursleden
van Special Olympics binnen de rangen.

Oudezakstraat krijgt opfrisbeurt
De Oudezakstraat krijgt nieuwe voetpaden en
een nieuw wegdek. De openbare verlichting
wordt vernieuwd en de nutsleidingen worden
ondergronds gebracht. Ook het Marcel Matthijsstraatje krijgt een heraanleg.
Schepen van Openbare Werken Gijs Degrande:
“De Oudezakstraat is een belangrijke centrumstraat en
dringend aan vernieuwing toe. Met de herinrichting verfraaien we een belangrijk deel van de Oedelemse dorpskom.
Momenteel wordt de verkeersleefbaarheid van de Oedelemse dorpskern nog onderzocht in kader van het mobiliteitsplan. Eens die resultaten bekend zijn, kan de ontwerper
aan de slag.”

Mobiliteitsplan herzien
Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt herzien. In
de mobiliteitscommissie ijverde gemeenteraadslid
Wouter De Corte voor een beperking van het zwaar
verkeer in de dorpskernen, in het bijzonder in Oedelem.
Hij herhaalde zijn vraag voor een oplossing voor het kruispunt
aan het station. Ook drong Wouter opnieuw aan voor de invoering van 70 km/u in onze gemeente. Verkeersveiligheid blijft een
prioriteit voor de N-VA.

beernem@n-va.be
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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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Beernem strijdt mee
tegen kanker
Begin september gingen mijn vrouw
Els, onze dochters en ik plantjes verkopen voor ‘Kom Op Tegen Kanker’.
Met de Legeweg, Boerestraat en
Kasteelhoek bezochten we verschillende straten die niet meteen in het
centrum van Beernem liggen.
We werden bij heel wat mensen
binnengeroepen en het viel op
hoeveel mensen hun verhaal wilden
doen over die ziekte, kanker. Haast
iedereen had er van dichtbij of veraf
mee te maken. Het waren vaak
hartverwarmende of net dieptriestige verhalen. In Beernem werden
er trouwens 4144 plantjes verkocht,
onze gemeente was zelfs de koploper van Vlaanderen.
Enkele weken later was de N-VA
aanwezig op de levensloop in Brugge.
Ook daar waren we onder de indruk
van de vele Beernemnaars die zich
inzetten in de strijd tegen kanker. We
stellen vast dat Beernem een warme
gemeente is waar het goed toeven
is. Met ons nieuwe inspraakproject
‘Beernem Kijkt Verder’ willen we onze
gemeente nog mooier maken. In dit
blad kan lees je alles over de actie en
de nieuwe website
www.beernemkijktverder.be.
Veel leesplezier gewenst,
Rein Ringoot
Afdelingsvoorzitter

Beernem kijkt verder!

Lanceer jouw idee op
www.beernem.kijktverder.be
Op vrijdag 23 september 2016 was
er de jaarlijkse avondmarkt in
Beernem. De talrijke bezoekers
konden op onze stand terecht
in onze vernieuwde, kleurrijke
caravan. Iedere Beernemnaar kon
nadenken over de toekomst van
onze gemeente en zijn of haar visie
formuleren. De avondmarkt was
zo het officiële startmoment van
ons inspraakproject ‘Beernem
Kijkt Verder’.
Geen vrijblijvende oefening
Met dit nieuwe project willen we met
N-VA Beernem zoveel mogelijk mensen
betrekken in de ontwikkeling van een
langetermijnvisie voor onze gemeente.
De N-VA ziet dit project niet als een
vrijblijvende oefening maar als een aanzet
tot concrete initiatieven. Wie niet op de
avondmarkt aanwezig was, kan zijn idee
voor Beernem online kwijt op
www.beernemkijktverder.be of in een
van de vier gele ideeënbussen, die zich in
één van onze deelgemeentes bevinden.
Verder gaan onze mandatarissen nog tot
eind dit jaar op huisbezoek in gans Beernem. Zo kan iedere Beernemnaar zijn of
haar idee lanceren.

Boost voor Beernem
Volgens eerste schepen Gijs Degrande
kan een dergelijke project Groot-Beernem
een boost geven: “Wij willen de bevolking
uitnodigen om voluit te dromen over
hun woonomgeving, maar ook om heel
concrete ideeën en visies te formuleren.
We geloven dat Beernemnaren heel wat
inspiratie hebben; Ze zijn ervaringsdeskundigen als het gaat over het

inschatten van de sterktes en de noden
van hun leefomgeving. We zijn ambitieus:
we willen het ontstaan van een nieuw en
dynamisch netwerk stimuleren en mensen
samenbrengen rond bepaalde thema’s.”
Praktisch:
 www.beernemkijktverder.be
 Naast de website zijn er vier ideeënbussen opgesteld in de verschillende deelgemeenten.
 De eerste gele bus vond je bij onze
Beernem Kijkt Verder-caravan op de
Beernemse avondmarkt. De andere
locaties zijn: Bruggestraat 52 (Oedelem)
H.d’Ydewallestraat 60 (Beernem), Hommels 4 (Sint-Joris), Tinhoutstraat 73
(Oostveld).
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 Beernem lanceert nieuwe erfgoedpremie
Een nieuw waarderingsplan én een nieuwe erfgoedpremie moeten Beernemnaars warm maken voor de aankoop en zorg van een erfgoedpand. Schepen van Erfgoed Barbara Vandenbrande wil kandidaat-kopers of
eigenaars meer duidelijkheid bieden over de erfgoedwaarde van een woning of gebouw.
Inventaris Onroerend Erfgoed

De bestaande inventaris Onroerend Erfgoed is opgemaakt in
2007 en bevat 457 panden in Beernem. “De inventaris moet
meer zijn dan een loutere opsomming, maar ook een waardebepaling meegeven. De lijst moet een echt werkinstrument worden. We brengen daarom een waardering aan in de inventaris
die informatie bevat over de erfgoedwaarde van een pand.”

Professionele en vernieuwende aanpak

Voor de uitbouw van het nieuwe erfgoedbeleid doet de gemeente
beroep op een gespecialiseerd bureau: “We willen een objectieve
waardebepaling en daar is specifieke expertise voor nodig. De
voorwaarden voor de aanstelling zijn in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed opgemaakt. Daarmee zijn we voortrekkers in Vlaanderen”, besluit Barbara.

Vernieuwende kijk op erfgoed

Op basis van het waarderingsplan worden aanbevelingen voor
het toekomstig beheer van die panden bepaald. “Voor elk type
pand gaan we inspiratievoorbeelden geven over hoe bepaalde
erfgoedwaarden behouden of verbeterd kunnen worden.”

“Met onze nieuwe premie willen
we mensen ondersteunen bij de
renovatie of het onderhoud van
deze panden.”
Schepen van Erfgoed Barbara Vandenbrande

N-VA loopt voor het goede doel
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober stond Brugge in het teken van Levensloop. Negentig teams van
in totaal 3 500 lopers losten elkaar af tijdens een estafetteloop van 24 uur. Iedere deelnemer liet zich
sponsoren en deed zo een duit in het zakje van de Stichting tegen Kanker.
Opmerkelijk was de groep ‘vechters’ die deelnam.
Dat zijn mensen die kanker overwonnen of nog
behandeld worden. Kanker gaat nooit slapen,
vandaar de uitdaging om het 24 uur al wandelend of
lopend vol te houden.
Onder de deelnemers vonden we heel wat Beernemse
ploegen waaronder Team Anneke, de Marlon-lopers,
de Kangoeroetjes en Team Hurry. Ook N-VA
Beernem was van de partij met een eigen ploeg en
onder aanvoering van een enthousiaste schepen
Barbara Vandenbrande liepen en wandelden
verschillende mandatarissen, familieleden, vrienden
en sympathisanten mee op het mooie Bloso-complex
van Julien Saelens. Een lastige, maar vooral zeer
mooie ervaring. Proficiat aan alle sportievelingen!

beernem@n-va.be
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 Dag van de jeugdbeweging: bedankt!
Op 21 oktober 2016 was er de jaarlijkse ‘Dag van de Jeugdbeweging’. N-VA Beernem greep deze bijzondere
dag aan om de vele tientallen jeugdbewegers en vrijwilligers in onze gemeente in de bloemetjes te zetten.
Wij waarderen hun gedrevenheid, enthousiasme en belangeloze inzet enorm.
De N-VA gelooft in de Beernemse jeugd. Een stevig beleid dat jeugdverenigingen zo goed mogelijk steunt, is
voor ons dan ook een prioriteit. Schepen van Jeugd Gijs Degrande zet zich hier dagelijks met veel plezier voor in.
Niet alleen met subsidies en lokalen, maar ook door vernieuwende initiatieven op touw te zetten. Denken, maar
vooral durven en doen.
Ruimte voor jongeren

 Een nieuwe fuifzaal voor grotere fuiven
 Een nieuw scoutslokaal in het Bargepark
 Een nieuwe locatie voor KLJ Beernem en Oranje in
Kleuterweelde
 Werken aan een oplossing voor Chiro Oostveld
Goede omkadering

 Nieuw subsidiereglement voor alle Beernemse jongeren die vorming volgen
 Nieuw fuifreglement met een duidelijk uitdoofscenario
 Ronde van de Jeugdverenigingen met Jeugdraad en
Jeugddienst
Durven vernieuwen

Avontuurlijk spelen

 Bunkerrock, een openluchtfestival op de Mark van
Oedelem
 Made in Beernem, cultureel jongerenproject
 Lokale Helden, podiumkansen voor jong muzikaal
talent

 Nieuw speelveld en berging voor Chiro
Sint-Joris
 Nieuw speelbos ‘Voskesbos’
 Nieuwe aanpak van avontuurlijk speelgroen en
speelnatuur

Financiële cijfers mooi op schema
Schepen van Financiën Jef Vansteenhuyse kan mooie cijfers voorleggen voor onze gemeente! Niet alleen
blijft de gemeentelijke schuld onder controle, bovendien slaagt Beernem erin om het belastingniveau
onder het Vlaamse gemiddelde te houden. Vansteenhuyse: “De gemeentelijke schuld niet laten oplopen
en geen belastingverhoging doorvoeren, waren twee belangrijke uitgangspunten van ons meerjarenbeleid. Twee breekpunten ook voor de N-VA. Dankzij slimme besparingen en de noodzakelijke
herstructureringen maken we die doelstellingen ook waar.”
In 2014 en 2015 realiseerden we telkens bijna een surplus van 2,5 miljoen euro op onze werkingskosten. Daarmee kunnen we
een groot deel van onze investeringen betalen. De totale gemeentelijke schuld daalde van zo’n 14,5 miljoen in 2012 tot 8 miljoen
in 2015. We laten de schuld dus niet oplopen, maar houden deze onder controle.
“We zijn deze bestuursperiode gestart met
enkele belangrijke doelstellingen: opnieuw
meer investeringen in het belang van de
Beernemnaar, onze dienstverlening
verbeteren én vooral geen financiële
hypotheek leggen op de toekomst.
Met deze cijfers zitten we perfect op
schema”, besluit Jef Vansteenhuyse.

“De gemeentelijke schuld is onder
controle en de belastingen werden
niet verhoogd.”
Schepen van Financiën Jef Vansteenhuyse
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 Eigen plek voor

Beernemse viervoeters

Op donderdag 8 september 2016 was er de
officiële opening van de hondenweide in
Beernem. Voortaan kunnen honden en hun
baasjes terecht op de omheinde groenzone
van 1,25 ha aan de parking van ’t Aanwijs in
provinciedomein Bulskampveld.
Gemeenteraadslid Lode Vanneste pleitte de
voorbije jaren herhaaldelijk voor de realisatie
van een zone waar honden onaangelijnd
kunnen rondlopen en spelen zonder anderen
te hinderen. Meter van de hondenweide wordt
Veronique Maeyaert uit Hertsberge.

 Nieuwe openingsuren
Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de openingsuren van de gemeentelijke diensten.
Schepen Gijs Degrande: “Op vraag van
N-VA wordt een avondopening voorzien.
Op dinsdagavond kan je nu terecht tot
18.30 uur voor alle diensten.
Ook de bibliotheek voorziet een extra
avondopening.”

 Papegaai Vic

Sinds kort zijn wij de trotse peter van Vic,
een geel-blauwe ara uit Nally’s papegaaienasiel in Oedelem. Dit unieke asiel zorgt voor
honderden exotische vogels die verwaarloosd
of illegaal ingevoerd werden.
Voorzitter Rein Ringoot: “Het papegaaienasiel is een
bijzonder mooi initiatief dat wij een warm hart toedragen. Dierenwelzijn is voor onze partij een belangrijk
punt. Ook de grote inzet van de vele vrijwilligers verdient een pluim. Met veel plezier nemen wij dan ook
het peterschap van Vic op en steunen we de werking
van het asiel.”

www.n-va.be/beernem

