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Beernem,
Oedelem en
Sint-Joris
V.U. Gijs Degrande
Beernemstraat 37
8730 Beernem

N-VA Beernem wil
kinderopvang op maat
Voor tweeverdieners en alleenstaande ouders is de zorg voor kinderen steeds minder
evident. “Een kinderopvang op maat van
het hedendaags gezin is voor de N-VA een
breekpunt. Dat is nodig om de combinatie
werk en gezin haalbaar te houden. Kinderopvang op maat moet niet alleen jonge ouders overtuigen om in onze gemeente te
blijven wonen maar ook nieuwe gezinnen
aantrekken,” aldus Rein Ringoot.
De N-VA doet drie
concrete voorstellen.
Sofie Croenen en Els
Vynkce lichten toe:
“N-VA wil een
uniek loket voor
kinderopvang dat
een actueel overzicht
geeft van het aanbod kinderopvang en aanverwante diensten in de gemeente. We gaan
voor de ondersteuning en realisatie van occasionele kinderopvang voor korte periodes
en willen onthaalmoeders en kinderopvanginitiatieven ondersteunen, onder meer door
hen toegang te verlenen tot de spel-o-theek.”

RUIME OPKOMST VOOR
N-VA-BARBECUE
Vooraleer de partij de laatste rechte
lijn naar 14 oktober inzet, was er
nog even tijd voor ontspanning op
de jaarlijkse barbecue. Meer dan 100
mensen zakten op vrijdag 1 juni af
naar zaal Sinjo in Sint-Joris. Na een
uitgebreid aperitief en een
gesmaakte barbecue waagden
verschillende mensen zich in de
latere uurtjes aan een pasje op de
dansvloer.

De kracht van de verandering begint in Beernem
Het moment van de waarheid nadert. We staan aan de vooravond van verkiezingen die het politieke landschap in onze gemeente voor de komende zes jaar
zullen bepalen. De inzet voor oktober is groot. Slagen we erin om zowel in Beernem als in Vlaanderen de broodnodige verandering door te voeren?
In de eerste plaats wil de N-VA
de kracht van verandering verankeren in Beernem. We willen
de gemeente opnieuw in beweging brengen. De N-VA wil
opnieuw ambitie voor Beernem. Onze gemeente heeft
nood aan beweging in plaats
van stilstand. Stilstaan is achteruitgaan. De N-VA gaat voor
efficiënt en spaarzaam besturen, klantvriendelijke dienstN-VA Beernem wil de positieve kracht
verlening, wil een woonbeleid
zijn die onze gemeente weer in
dat reële behoeften invult en
beweging kan brengen.
wonen in eigen gemeente betaalbaar houdt. De N-VA ondersteunt ondernemerschap en zet in op een veiliger verkeer en vlotte mobiliteit. De N-VA wil een warme gemeente waar jongeren hun ei
kwijt kunnen en ouderen zich thuis voelen. Hoe we dit vorm geven, leest u in ons verkiezingsprogramma.
Lokale verkiezingen gaan uiteraard in de eerste plaats over lokale thema’s. Niemand
kan en zal echter ontkennen– tenzij diegenen die schrik hebben van de verandering
en zich daar blijven tegen verzetten- dat deze verkiezingen ook een nationale betekenis hebben. De voorbije jaren koos Vlaanderen resoluut voor de verandering,
voor meer Vlaanderen, voor efficiënter en transparanter besturen en voor hervormingen op vlak van justitie, migratie en sociale zekerheid. De klassieke partijen hebben deze roep massaal genegeerd. De N-VA blijft echter voor die verandering
vechten. En daarom is uw stem voor de N-VA in oktober ook belangrijk. De Wetstraat
zal pas luisteren als ook de Dorpsstraat voor verandering kiest.
De kracht van de verandering verankeren is de historische uitdaging waar wij vandaag voor staan. En het kan. Samen met u vormt de N-VA een niet te onderschatten
positieve kracht die de zaken in onze gemeente opnieuw in beweging kan brengen.
Ons verhaal is sterk, onze manier van politiek denken en handelen is ons handelsmerk en ons enthousiasme is onze belangrijkste troef. De kracht van de verandering begint in oktober ook in Beernem.
Gijs Degrande
Lijsttrekker N-VA Beernem

N-VA geeft winkelen opnieuw kansen
De N-VA lanceert vijf concrete maatregelen om winkelen in Beernem, Oedelem en Sint-Joris opnieuw aantrekkelijk te maken, ook voor handelaars. De N-VA wil de lokale handelaar nauw betrekken bij dat beleid en
geeft zelf het goede voorbeeld. Na Barbara Vandenbrande versterkt ook Dirk Verheyde, zaakvoerder van ‘Bloemen
en Meer’ in Oedelem, de N-VA-lijst.
“Winkels vallen weg, weinig nieuwe vestigen zich”, stelt Gijs Degrande vast. “Nochtans is de lokale middenstand
belangrijk voor het sociale weefsel in de gemeente. De N-VA wil vermijden dat onze gemeente een slaapdorp wordt.
Een bruisende lokale handel is nodig om van Beernem, Oedelem en Sint-Joris opnieuw fiere, levendige dorpskernen
te maken.”
Volgens Dirk Verheyde legt de N-VA zich niet neer bij de stilstand maar toont de partij net ambitie: “De kracht van
verandering is niet voor niets de verkiezingsslogan. De N-VA wil de gemeente opnieuw leven inblazen. Het actieplan
‘Winkelen in Beernem’ bevat geen mirakeloplossingen maar schept wel randvoorwaarden die het aantrekkelijk maken
om te investeren in de gemeente.”
“De voorstellen zijn een eerste aanzet voor een aantrekkelijk handelsbeleid”, aldus Barbara Vandenbrande. “De N-VA
denkt onder meer aan een citymarketingbeleid dat Beernem duidelijk profileert, een gemeentelijke cadeaubon, een
horecakaart en een aantrekkelijke doortocht die uitnodigt om te
winkelen. Voor een gezond ondernemersklimaat zijn uiteraard
nog heel wat andere zaken van belang zoals een goed parkeerbeleid en vlotte mobiliteit, efficiënte dienstverlening, enz. Wat
N-VA-Beernem op dat vlak wil realiseren, leest u in ons verkiezingsprogramma.”
Barbara Vandenbrande
(36, Sint-Joris, zaakvoerder Babelle Shoe)
Gijs Degrande
(voorzitter N-VA Beernem)
Dirk Verheyde
(45, Oedelem, zaakvoerder Bloemen en Meer)

VIJF PUNTEN VOOR EEN BRUISENDE LOKALE HANDEL
1. De N-VA wil een strategisch commercieel plan en een citymarketingbeleid voor Beernem.
2. De gemeente ontwikkelt een cadeaubon waarmee je in alle deelnemende winkels en horeca terecht kan.
3. De N-VA wil de Beernemse horeca meer in de kijker plaatsen door de realisatie van een horecakaart en
interactieve website.
4. Groen, nette voetpaden en verzorgde straten in de dorpskom zorgen voor een aantrekkelijk doortocht en
maken onze dorpskernen opnieuw uitnodigend om te winkelen.
5. De N-VA wil de handelskernen in de gemeente stimuleren door het organiseren van aantrekkelijke acties en
evenementen, zoals een braderie, koopjesdagen, enz.

N-VA wil zicht op beschikbare bouwgrond
N-VA Beernem wil op korte termijn werk maken
van een databank beschikbare bouwgrond. Daarnaast pleit de N-VA voor een snelle erkenning als
ontvoogde gemeente zodat Beernem een eigen vergunningenbeleid kan voeren met kortere vergunningsprocedures.
“Woonbeleid wordt bij uitstek op lange termijn gevoerd.
Het is daarbij belangrijk over juiste en actuele gegevens
te beschikken”, zegt Gijs Degrande: “Daarom wil de

N-VA snel werk maken van een register onbebouwde
percelen (ROP). Deze databank geeft een overzicht van
de onbebouwde percelen en waar deze zich in de
gemeente situeren.”
“Ondertussen beschikt 79 % van de Vlaamse gemeenten
over een ROP. In West-Vlaanderen is dat één op drie.
Beernem blijft voorlopig nog achter,” besluit Wouter De
Corte.

5 krachten voor verandering
De N-VA-kandidaten voor de gemeenteraad zullen hun beste beentje voorzetten om Beernem een nog betere
plek te maken om te wonen en te werken. De volledige lijst stellen we binnenkort aan u voor. Dit zijn alvast
enkele eerste namen.
KRIS DIERICKX
(45, Oedelem)
Kris Dierickx is gehuwd met Sabine Denolf, vader van Rani en Yentl en werkt in Sint-Amandus in
Beernem. Geboren en getogen in Beernem verhuisde hij een tiental jaar geleden naar Oedelem. Kris
was jeugdtrainer bij FC Beernem en Cercle Oedelem. Betaalbaar wonen, veiligere fietspaden en
een goede seniorenzorg zijn de uitdagingen waar Kris zijn schouders onder wil zetten.
ELS VYNCKE
(45, Sint-Joris)
Els Vyncke werkt als woonbegeleidster bij volwassenen met een mentale beperking. Zij woont
in Sint-Joris samen haar drie knappe dochters en haar man Rein. Els is covoorzitter van Femma
Sint-Joris (vroeger KAV), bestuurslid van de Gezinsbond en lid van de Beernemse Wandelclub.
Sociale thema’s zijn voor haar belangrijk. Voor senioren, mensen met een beperking en jonge gezinnen kan volgens Els nog veel gerealiseerd worden.
JEF VANSTEENHUYSE
(50, Oostveld)
Jef Vansteenhuyse, vader van vier en getrouwd met Greet Vandewalle, woont in Oostveld en is er
actief bestuurslid van vzw Oostveld Leeft. Jef is administratief verantwoordelijke voor kinderopvang Dadaa en werkt als leerkracht economie aan het Sint-Jozefinstituut in Brugge. Kwaliteitsvolle dienstverlening en een bruisend verenigingsleven zijn voor Jef concrete werkpunten.
ANNE MIE DE WISPELAERE
(54 , Beernem)
Anne Mie De Wispelaere is docent verpleegkunde aan het HBOV in Brugge. Zij is moeder van twee
kinderen en getrouwd met Geert Serru. Annemie is actief bij Markant Beernem en neemt er het secretariaat voor haar rekening. Annemie wil de komende jaren inzetten op onderwijs, gezinsbeleid
en senioren.
WOUTER DECORTE
(35, Oedelem)
Wouter is getrouwd met Trui Calleeuw en vader van drie dochters. Hij is doctor in de ingenieurswetenschappen en doceert en verricht onderzoek in verschillende domeinen binnen de bouwkunde
aan de Hogeschool Gent. Als kind groeide hij op in Assebroek, maar hij woont al meer dan 10 jaar
in Oedelem. Velen kennen hem als voorzitter van het wijkcomité ‘Tussen Berg en Dal’. Wouter is
de mobiliteitspecialist van N-VA Beernem.

Christine Stroobandt voor de provincie
Christine Stroobandt is de Beernemse kandidaat op de provincieraadslijst van de N-VA.
Christine is 57 jaar en werkte als onderwijzeres in Oostkamp. Zij stond mee aan de wieg van
de N-VA in Beernem en neemt de taak van penningmeester op zich. In haar vrije tijd is
Christine een bezige bij. Zij is actief lid van het 11 juli Comité, de Leesclub, Amarant en de
West-Vlaamse Gidsenkring. Christine wil veranderen om te verbeteren. Cultuur, erfgoed en
toerisme zijn haar stokpaardjes. U vindt Christine op de 6de plaats.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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