
”In vijf minuten, mijnheer Verhofstadt. In vijf minuten had u het kunnen doen.
Vijf minuten politieke moed.”  Dixit Yves Leterme op 15 juni 2004. Precies 5 jaar

en 4 maanden later, op 15 oktober 2009, organiseerden wij onze  tweede gespreks-
avond ‘B-H-V voor Beginners’.  Uit de boeiende uiteenzetting van onze gastspreker
Mark Demesmaeker bleek vooral dat dit probleem al jaren aansleept, dat de huidi-
ge situatie in strijd is met de grondwet en dat de onderhandelingsmarge in dit dos-
sier eigenlijk nihil is.

Ironisch genoeg - of is het cynisch - kondigde de minister-president van de
Duitstalige gemeenschap diezelfde dag aan een belangenconflict over B-H-V in te
roepen. Het vierde in de rij. Ondertussen werd het dossier uit de federale regering
geëvacueerd en weggestopt in een werkgroep onder leiding van een oud-premier.

Vandaag kunnen wij dan ook niet anders dan vaststellen dat CD&V wel bereid is
toegevingen te doen. De partij gaat hiermee lijnrecht in tegen het kartelprogramma
en dreigt te botsen met de afspraken gemaakt in het Vlaams regeerakkoord. Daarin
staat duidelijk vermeld dat er geen uitbreiding van Brussel mag komen, en geen uit-
breiding van de faciliteiten. Gelukkig heeft de N-VA er tijdens de onderhandelingen
voor gezorgd dat alle branddeuren zorgvuldig werden gebarricadeerd. De enige
oplossing voor B-H-V blijft voor ons het volgen van de procedure in het parlement.

Dat het dossier ook in onze gemeente leeft, bleek duidelijk uit de reacties op onze
gespreksavond.  Vanuit N-VA Beernem onderschrijven en steunen wij dan ook de
gevolgde weg van onze partij in dit dossier.  

Diezelfde lijn willen wij met ons bestuur en onze militanten doortrekken op lokaal
vlak.  Want wij hebben uiteraard
niet alleen oog voor dossiers of
kwesties die heel Vlaanderen
aanbelangen. 

Onze aandacht gaat in eerste
plaats uit naar onze gemeente.
Door kritisch pijnpunten aan te
kaarten maar ook door construc-
tief mee te denken vanuit die
algemene houding die de N-VA
kenmerkt: sociaal, rechtlijnig en
Vlaams.

Gijs Degrande
Afdelingsvoorzitter N-VA Beernem

gijs.degrande@n-va.be

De N-VA zoekt het uit 
op 16 april 2010!

Onder leiding van 
quizmaster Walter Capiau
gaan we op zoek naar de

beste quizploeg uit
Beernem.  

Enkel voor een IQ van 150?
Nee, zeker niet.  De ‘Slimste
Mens van Beernem’ is een
algemene quiz voor zowel

de beginnende liefhebber als
de doorwinterde quizzer.

Inschrijven kan nu al bij
christine.stroobandt@skynet.be

Wie wordt
“De Slimste Mens
van Beernem”?

Beernem
Ja a r ga ng  1  •  N r. 4 - d e c e m b er  2 0 0 9  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

Sociaal, rechtlijnig en Vlaams

V.U. Gijs Degrande
Beernemstraat 37
8730 Oedelem

Afdelingsvoorzitter Gijs Degrande (rechts) 
verwelkomt gastspreker en Vlaams 
parlementslid Mark Demesmaeker 

(N-VA) in Beernem.
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De N-VA wil overbodig vrachtverkeer in onze
gemeente beperken. Daarom stelt de partij voor

om ontradende verkeersborden te plaatsen voor de
afritten op de autosnelweg. Vandaag is het zware
vrachtverkeer van en naar Antwerpen nog altijd een
belangrijke bron voor overlast, onveilige situaties en
schade aan de weginfrastructuur.

Vrachtwagens die vanuit de kustregio naar
Antwerpen moeten, volgen hun GPS en die stuurt
hen in Beernem de E40 af. Dwars door Beernem en
Knesselare gaat het, over de N44 en vervolgens in
Maldegem de N49 op. De doortocht van niet-lokaal
zwaar vervoer via het traject Oostkamp-
Moerbrugge-Maldegem-Zelzate zorgt in Oedelem
voor steeds meer hinder.  

IN AALTER DE EXPRESWEG OP
“Het structuurplan Vlaanderen echter laat duidelijk
zien dat de vrachtwagens idealiter de E40 blijven
volgen tot in Aalter en dat ze zo via de expresweg
naar de N49 rijden. Die expresweg wordt overigens
binnen een paar jaar omgevormd tot een weg van

primaire categorie I”, aldus N-VA-afdelingsvoorzit-
ter Gijs Degrande. N-VA Beernem pleit er daarom
voor om op de E40 voor de afritten borden te plaat-
sen met de boodschap dat de doorgang Beernem-
Knesselare moeilijk is voor vrachtvervoer (bijvoor-
beeld voor +3- of +5-tonners).  De borden moeten er
ook op wijzen dat het verkeer richting Antwerpen
best via de afrit Aalter rijdt.

Lode Vanneste (30) is
getrouwd met Griet
Keerman en vader van
een tweejarige dochter,
Luna. Hij groeide op in
Beernem, woonde zeven
jaar in Oedelem en ver-
huisde recent naar Sint-
Joris. Velen kennen hem

als doelman bij Hogerop Oedelem. Sinds dit jaar is
hij secretaris voor N-VA Beernem.

Waarom de N-VA?
Lode: Tijdens mijn studies Politieke en Sociale
wetenschappen maakte ik een thesis over de
berichtgeving in de Vlaamse dagbladpers over de
Rode Duivels tijdens het EK 2000. In mijn eindwerk
schetste ik de evolutie van de verschillende soorten
nationalisme die er sinds 1830 zijn en onderzocht ik
de Belgisch-nationalistische berichtgeving in de
Vlaamse kranten. Tijdens mijn onderzoek werd het
me al snel duidelijk dat België eigenlijk uit twee ver-
schillende landen bestaat die over niks nog over-
eenstemming vinden.

Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?
Lode: Toen Gijs Degrande, die ik enkele jaren gele-
den leerde kennen in jeugdhuis The Nooddle, me
voorstelde om het bestuur van N-VA Beernem te
vervoegen, heb ik geen moment getwijfeld. De 
N-VA is voor mij de enige keuze: de partij is recht-
lijnig, duidelijk en beginselvast. Het is de enige par-
tij die de voorbije vijf jaar woord heeft gehouden. De
partij stapte niet in een federale regering zonder dat
er ook maar enig uitzicht was op een gedeeltelijke
realisatie van haar programma.

Wat is voor jou belangrijk?
Lode: Als actief sportbeoefenaar vind ik sport zeer
belangrijk: het is het sociaal bindmiddel bij uitstek,
en de beste investering in een preventief gezond-
heidsbeleid. Iedere Beernemnaar, jong of oud, kan
via een gemeentelijk sportbeleid aangesproken wor-
den. De klemtoon moet gelegd worden op recreatie-
ve sportclubs waar jongeren zowel als ouderen en
volwassenen hun sport kunnen beoefenen. Ik vind
het cruciaal dat Beernemse sportclubs, die het soms
moeilijk hebben om alle eindjes aan mekaar te
knopen, zo veel mogelijk ondersteund worden.  

Borden op E40 moeten 
verkeersoverlast beperken

Lidmaat in de kijker

De N-VA wil af van doorgaand 
vrachtverkeer in Beernem. 
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De N-VA steekt startende ondernemers handje toe

De N-VA luister naar u

TELEX•TELEX•TELEX•TELEX•TELEX

N-VA Beernem wil startende ondernemers een
handje helpen. Bij wijze van tegemoetkoming aan

de starters stelt de partij voor dat het gemeentebestuur
het inschrijvingsgeld voor de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO) volledig of gedeeltelijk zou
terugbetalen. Het gaat om een bedrag van 75 euro per
nieuwe onderneming. De Stad Brugge kent sedert 2007
een gelijkaardige subsidie toe via het premiereglement
“Gratis starten” en ook de gemeente Oostkamp betaalt
50 euro van het inschrijvingsgeld terug. 

Ondernemers zijn erg belangrijk voor een stad of
gemeente. Daarom verdienen starters een steuntje van
de lokale overheid. Het is immers niet evident om een
zaak te starten. “Als je aan een 25-30-jarige vraagt of
die zal kiezen voor het comfort van het werknemers-
statuut of de risico’s van de zelfstandige, kiest de
meerderheid voor het meer veilige werknemerssta-

tuut. Toch zijn het de startende ondernemingen die op
termijn nieuwe jobs creëren. Daarom stellen we voor
om het project “Gratis Starten” zoals in Brugge in te
voeren”, aldus N-VA Beernem. 

� Voor het tweede jaar op rij organiseert het Arrondissementsbestuur van Brugge-Torhout-Oostkust een
Winterwendewandeling in Brugge. Op 20 december leidt een deskundige gids ons door de West-Vlaamse 
provinciehoofdstad.  Afsluiten doen we met een eindejaarsdrink.  Gezien het succes van vorig jaar is inschrijven
verplicht.  Meer info bij het N-VA-bestuur.

� London Calling.  Jong N-VA regio Brugge plant in februari 2010 een dagtrip naar de stad aan de Thames.  
Op het programma staat onder meer een bezoek aan het Flanders House in London.

� Het Provinciaal Ledenfeest van N-VA West-Vlaanderen zal dit jaar plaatsvinden in onze gemeente. 
Eind april 2010 is het verzamelen geblazen in OC De Kleine Beer.

Momenteel werken wij volop aan een lokaal N-VA-programma
op maat van onze gemeente. Drie vragen staan daarbij centraal:
Wat is goed? Wat kan beter? Hoe doen we het best?  

Wij willen optimaal met u en uw verwachtingen rekening
houden. Wij streven naar een werking op maat van onze
gemeente en haar inwoners. Heeft u opmerkingen, vragen
of suggesties? Of u wenst iets aan te kaarten? Laat het ons
weten. Geeft u uw opmerkingen liever in een persoonlijk
gesprek mee, dan komen wij graag bij u langs.

Aarzel dus niet ons te contacteren. 
Daar zijn we ten slotte voor!
Gijs Degrande (voorzitter):
Beernemstraat 37, Oedelem (0473 55 72 90)
Lode Vanneste (secretaris):  gegevens nog aan te vullen
Christine Stroobandt (penningmeester): 
H. d’Ydewallestraat 60, Beernem (050 78 90 28)
Rein Ringoot: Hommels 4, Sint-Joris (050 79 02 12 )
Eric Matthys: Kardinaal Cardijnlaan 5, Beernem

Terugblik
Onze eerste deelname aan de
Beernemse avondmarkt was zon-
der meer een succes. 

Op 25 september stond onze loka-
le N-VA-afdeling voor de eerste
keer op de avondmarkt in de
Bloemendalestraat. De stand kon
op heel wat belangstelling reke-
nen. Voor heel wat nieuwsgierigen
was het een ideale gelegenheid om
kennis te maken met de N-VA en
het bestuur.  Het was in elk geval
genieten van de gezellige drukte,
de gemoedelijke sfeer en uiteraard
ook van de lekkere Augustijn.
Afspraak volgend jaar!
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Voor meer fatsoen in de politiek 

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voor-
stellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in 
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de 
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractielei-
der van de N-VA in
de Kamer. 
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we wil-
len reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon. 

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper 
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend. 

“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe 
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker

De CD&V-jongeren halen in 
De Morgen (21 september 2009) 

keihard uit naar het 
begrotingsbeleid van hun 

eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid 

op te nemen:

“Er wordt de 
komende twee jaar amper 
bespaard door de regering-

Van Rompuy. 
Dat is een misdaad tegen 

onze generatie."

Lees alle 20 voorstellen op
www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parle-
ment. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers. 

Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Eu-
ropese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.

De MEP Awards worden jaarlijks uit-
gereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het

bereiken van een Euro-
pees handelsverbod

op zeehondenpro-
ducten.

Rustige vastheid = schuldig verzuim!
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