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BEERNEM
Beleidsplan draagt
duidelijke N-VA-stempel
Na maanden intensieve voorbereiding is het beleidsplan voor Beernem klaar. Dat beleidsplan draagt
duidelijk een N-VA-stempel.

AMBITIEUS MEERJARENPLAN VOOR BEERNEM
Na maanden van intensieve voorbereiding heeft het gemeentebestuur het
meerjarenplan voor Beernem afgerond. Daarin staat het beleid dat het
bestuur de komende zes jaar wil voeren én de manier waarop. Dit
programma wordt nu verder besproken in adviesraden en de gemeenteraad.

V.U.: Rein Ringoot - Hommels 4 - 8730 Beernem - beernem@n-va.be

We verhogen de belastingen niet.
De noodzakelijke besparingen zoeken we niet bij de burger maar bij
het beleid. Efficiënt en spaarzaam
besturen is de rode draad. Het ad
hoc-beleid ruimt plaats voor visievorming. We investeren in sociaal
beleid, verkeersveiligheid, lokale
economie, cultuur en jongeren.
De komende vijf jaar doorbreken
we samen met u de stilstand. De
kracht van verandering werd vertaald in het bestuursakkoord
‘Beernem in Beweging’ en wordt de
komende jaren uitgevoerd via een
ambitieus
beleidsprogramma.
De kracht
van verandering
wordt de
kracht van
vooruitgang.
REIN RINGOOT
Voorzitter
N-VA Beernem
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N-VA-schepenen Gijs Degrande, Barbara
Vandenbrande en Jef Vansteenhuyse zijn
trots op het samenhangende beleidsplan.

Onze drie N-VA-schepenen Gijs
Degrande, Barbara Vandenbrande
en Jef Vansteenhuyse zijn terecht
trots op het ambitieuze meerjarenplan. Een samenhangend
beleidsplan is namelijk geen eenvoudige opdracht, zeker binnen
een moeilijke budgettaire context
waarin de gevolgen van de
economische crisis nog voelbaar
zijn. Bovendien krijgt elk lokaal
bestuur steeds meer verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft de bestuursploeg de
ambitie om het bestuursakkoord ‘Beernem in
Beweging’ maximaal te realiseren.

GEEN BELASTINGVERHOGING
In tegenstelling tot veel andere gemeentes komt er geen belastingverhoging in
Beernem. Bijkomende middelen zoeken we niet bij de belastingbetaler. Het
bestuur doet zelf de inspanning. Zo maken we bijna 5 miljoen euro vrij voor de
versterking en vernieuwing van de gemeentelijke organisatie. Dat doen we met
4 miljoen euro aan besparingen en door het meer kostendekkend maken van
onze dienstverlening.

WE DOEN MEER MET MINDER
We kozen resoluut voor een doeltreffende bestuursorganisatie, een digitalisering van de dienstverlening en een professionalisering van de arbeidsorganisatie. Verder investeren we in het onderhoud van onze wegen, fiets- en voetpaden
en in sociaal beleid. We trekken ook 2,8 miljoen euro uit voor investeringen in
fuifruimte, de bibliotheek en de uitbouw van de dienstverlening in het
Schepenhuys in Oedelem.
De integratie van het OCMW en de gemeentelijke diensten is een andere
verkiezingsbelofte die we realiseren. Nieuwe accenten zijn een uitgebouwd
erfgoedbeleid, nieuwe impulsen voor cultuur en jongeren, een Beernems
woonbeleid en de uitbating van het Sportpark Drogenbrood.
Lees meer op pagina 2

www.n-va.be/beernem
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Ambitieus meerjarenplan voor Beernem (vervolg)
SLIMME INVESTERINGEN
Spaarzaam beleid betekent keuzes
maken. Daarbij vertrokken we vanuit
de noodzaak en de specifieke keuzes
van de Beernemse kiezer. We investeren in totaal zo’n 12 miljoen euro over
de ganse beleidsperiode.
3,5 miljoen gaat naar waterzuivering
en rioleringswerken. We maken werk
van nieuwe fiets- en voetpaden. Verder zullen we het beleid rond lokale

economie bewust versterken. Er komt
een volwaardige atletiekpiste op de
site Drogenbrood en we doen de
noodzakelijke aanpassingen aan het
recyclagepark. Ook zijn er voldoende
middelen om definitief werk te
maken van een veilige ontsluiting
van de gemeenteschool in Oedelem.
Ten slotte investeren we ook in onze
culturele infrastructuur met onder
meer de overname van Zaal Sinjo in
Sint-Joris.

N-VA BLAAST BEERNEM NIEUW
LEVEN IN
De ploeg van N-VA Beernem is heel
tevreden. We beloofden voor de verkiezingen onze gemeente nieuw
leven in te blazen. Met dit ambitieuze
meerjarenplan houden we woord. We
zijn erin geslaagd om het kader uit te
tekenen voor een krachtig en vernieuwend bestuur zonder het budget te
laten ontsporen. De kracht van verandering wordt realiteit.

Een verkeersveilig en cultuurvriendelijk Beernem
Beernem zet sterk in op verkeersveiligheid. We investeren onder meer in
fietspaden in de Bruggestraat, de Sint-Jorisstraat, de Sijselestraat en de
Overleiestraat. De procedure van belangrijke riolering- en fietspadendossiers zoals de Akkerstraat en Beernemstraat starten we eindelijk op.
We realiseren grote rioleringswerken als Oostveld-Zeldonk, EgyptestraatSijselestraat en Ruweschuurstraat. Beernem trekt bijna 1 miljoen euro uit
voor het onderhoud en de heraanleg van voetpaden.
Gemeentelijke diensten en OCMW worden afgestemd in een nieuwe visie op
gemeentelijk patrimonium. Er komt bijkomende fuifruimte, de bibliotheek
wordt aangepast aan de hedendaagse noden en we zoeken een nieuwe,
bijkomende invulling voor de HMMG-kerk. De dienstverlening in het
Schepenhuys in Oedelem bouwen we verder uit met onder meer een
bibliotheekwerking en door het werken op afspraak mogelijk te maken.

Beernem maakt werk van een echt
kunsten- en muziekbeleid.
Gijs Degrande
Zaal Sinjo in Sint-Joris nemen we over en brengen we samen met alle socio-culturele infrastructuur onder in een
Gemeenschapscentrum Beernem met een gelijkvormig reservatie- en gebruikersreglement. Op cultureel vlak maken
we ook werk van een echt kunsten- en muziekbeleid. Het Schepenhuys zal vanaf 2014 beschikken over een ondergrondse exporuimte waar verenigingen en kunstenaars kunnen tentoonstellen. We zetten in op meer jeugdcultuur en
cultuurjeugd. Er komt er een cultureel openluchtaanbod in de zomer. De Beernemse culturele verenigingen kunnen
blijven rekenen op een financiële ondersteuning via aangepaste subsidiëring.

Beernem trekt bijna 1 miljoen euro uit
voor het onderhoud en de heraanleg
van voetpaden.
In tegenstelling tot andere gemeenten besparen we niet op
jeugdbeleid. Aan de vakantiewerking Grabbelpas en T-Rit
wordt niet geraakt. Het jeugdhuis en de jeugdverenigingen
blijven we ondersteunen, zowel op vlak van infrastructuur
als financieel. We werken een nieuw aanbod voor tieners uit
en we creëren bijkomend speelgroen. Ook ontwikkelen we
een duidelijk en gelijkvormig fuifbeleid.

beernem@n-va.be

De Beernemse belastingen
verhogen de volgende zes jaar niet.
Jef Vansteenhuyse
De N-VA gaat voor een doelgericht en spaarzaam budgettair beleid dat toch
krachtig en vernieuwend bestuur mogelijk maakt. Schepen van Financiën Jef
Vansteenhuyse toont dat uw centen in goede handen zijn: “In tegenstelling tot
heel wat andere gemeenten verhogen we de belastingen de komende zes jaar
niet. Die verkiezingsbelofte realiseren, was voor de N-VA een absolute prioriteit.”
“Betekent dit dan geen nieuw beleid? Integendeel.
Door de bestaande werking onder de scanner te leggen, vonden we
ongeveer vijf miljoen broodnodige besparingen en efficiëntiewinsten.
Dat maakt vernieuwing en versterking van het bestuursapparaat
mogelijk. Daar bovenop investeren we zo’n 12 miljoen in ons
uitgebreid wegennet, rioleringen en waterzuivering, digitalisering van de dienstverlening, sportaccommodatie, de optimalisering van onze gemeentelijke gebouwen en veel meer.
Beperkte middelen betekent keuzes maken. Die keuzes hebben
wij gemaakt in het algemeen belang en binnen een duidelijke nieuwe visie voor de toekomst.”

Beperkte middelen
betekent keuzes
maken.

Beernem: waar gezinnen én toeristen zich thuis voelen
“Met een goed functionerende kinderopvang trekken we voluit de kaart
van de jonge gezinnen. We realiseren een Lokaal Loket Kinderopvang
waar ouders snel een helder antwoord krijgen op al hun vragen rond
kinderopvang en het aanbod in onze gemeente”, aldus schepen Barbara
Vandenbrande.
“Een sterk economisch beleid is een must. Handelszaken en bedrijven
ondersteunen we met tal van initiatieven zoals de geschenkbon, een hernieuwing van streekproducten, een welkomstpakket voor nieuwe inwoners en
netwerkmomenten voor en door ondernemers. De start van het nieuwe
Industriepark met clustergebouw zal onze bedrijven start –en uitbreidingsruimte geven.”
“Het landschapspark Bulscampveld, Beverhoutsveld, de Beernemse kasteWe zetten Beernem op de kaart:
len, de waterrecreatie langs Kanaal Brugge-Gent: we hebben alle troeven in
huis om Beernem op de kaart te zetten. De komende jaren zorgen we voor
economisch én toeristisch.
thematische fiets-en wandelroutes, culinaire en historische arrangementen
schepen Barbara Vandenbrande
in samenspraak met alle toeristische actoren als de horeca, B&B, het hoevetoerisme en onze lokale ondernemers. Dit alles met historische inbreng van
onze heemkundige kringen en streekgidsen. Samen zijn we de ambassadeurs van onze gemeente.”
“Ook op vlak van erfgoedbeleid brengen we de verandering in praktijk.
We sluiten een contract met het verleden voor de toekomst. Er wordt een
gemeentelijke commissie monumentenzorg opgericht en we ondersteunen de eigenaars met advies en een erfgoedpremie. Verder maken we
werk van een
archief- en depotIn een Lokaal Loket Kinderopvang krijgen beleid voor
ouders snel een antwoord op hun vragen. roerend erfgoed.”

www.n-va.be/beernem

Gemeenteschool Oedelem weldra toegankelijk langs Beernemstraat
Met de ontsluiting van de
gemeenteschool in Oedelem
langs de Beernemstraat realiseert de N-VA een belangrijk
punt uit haar verkiezingsprogramma. Gemeenteraadslid Dirk Verheyde is fier op deze doorbraak: “Eindelijk worden concrete
stappen gezet. De ontsluiting langs de achterzijde zorgt niet alleen voor een drastische verbetering op vlak van verkeersveiligheid maar ook voor een vlottere mobiliteit in de Knesselarestraat. Aan de achterzijde van de school worden ook
parkeerplaatsen en groenzones voorzien. De procedure zal weliswaar nog enige tijd
in beslag nemen maar het belangrijkste is dat de start gemaakt is.”

We zorgen voor een drastische verbetering
van de verkeersveiligheid aan de school.
gemeenteraadslid Dirk Verheyde

Eindelijk volwaardige atletiekpiste
N-VA Beernem staat voor een activerend 'Sport voor Allen'beleid zodat alle inwoners, jong en oud, in hun directe leefomgeving veilig, gezond en kwaliteitsvol kunnen bewegen en
sporten. Daar is wel een goede sportinfrastructuur nodig.
Raadslid Lode Vanneste is daarom zeer tevreden met de
inspanningen die het gemeentebestuur de komende jaren zal
leveren.

De vele Beernemse
joggers en pisteatleten kunnen hun
hart ophalen.
gemeenteraadslid
Lode Vaneste

Vanneste: “ Met de aanleg van een volwaardige atletiekpiste én een Finse
piste zorgen we voor de toekomst van onze twee atletiekclubs. Dit is schitterend voor de vele joggers én voor de Beernemse piste-atleten.”
Ook op zwemvlak is er goed nieuws: “Een nieuw zwembad is in de huidige
budgettaire context niet te verantwoorden. Positief is daarom dat het dak van
het huidige Bloemendalebad hersteld wordt. Zo kunnen de vierhonderd
leden van de Beernemse zwemclub en de vele bezoekers ook de komende
jaren nog in eigen gemeente hun favoriete sport beoefenen.”

Met de herstelling van het dak van het
Bloemedalebad blijft zwemmen in Beernem
mogelijk voor iedereen.

Participatie als rode draad in beleid
Gemeenteraadsvoorzitter Christine Stroobandt hecht veel belang aan participatie. “Bij
de opmaak van het nieuwe reglement voor de gemeenteraad werden alle fracties actief
betrokken en hun opmerkingen zijn effectief opgenomen. In de gemeenteraad wil ik
iedereen de kans geven het debat op een inhoudelijke manier te voeren. Zo hoort het
ook. Participatie is ook een rode draad in het meerjarenplan.”
Als mede-oprichter van de
Beernemse bibliotheek en
huidig voorzitter van de
Bibliotheekraad doet het
Christine ook veel plezier dat het gemeentebestuur fors investeert in de bibliotheek. “De invoering van het automatisch
uitleensysteem (RFID) maakt dat de mensen van de BIB nog meer kunnen inspelen op de vragen van de bezoekers.
Met het e-book en digitale databanken slaat de BIB definitief de digitale weg in. Ook op vlak van infrastructuur doet
het bestuur de nodige inspanningen om van de BIB een ontmoetingsplaats te maken. Het ziet er goed uit voor de BIB.”

Alle fracties worden betrokken bij het debat.
gemeenteraadsvoorzitter Christine Stroobandt
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Een betaalbaar woonbeleid, ten dienste van u
Het gemeentebestuur
investeert de komende
jaren stevig in een goede
dienstverlening voor
iedere inwoner van
Beernem. Nieuwbakken N-VA-gemeenteraadslid Wouter De Corte reageert
tevreden: “De openingsuren
van het gemeentehuis worden
klantvriendelijker gemaakt.
Daarnaast wordt een
volwaardige digitale dienstverlening uitgebouwd met
onder meer een online
reservatie- en betalingsprogramma voor zaalverhuur, ticketverkoop en
inschrijvingen voor activiteiten.”

De openingsuren van het gemeentehuis
worden klantvriendelijker.
gemeenteraadslid Wouter De Corte

Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt uit het verkiezingsprogramma van de N-VA. “Nieuw is de opmaak van een woonbeleidsplan met een woonvisie voor Beernem. Mensen die een band hebben
met de gemeente, krijgen binnenkort voorrang bij toewijzing van een
sociale woning. Ook samenwerking met sociale verhuurkantoren wordt
versterkt. Een databank met beschikbare bouwgrond wordt opgemaakt
en de gemeente versnelt haar procedures voor stedenbouwkundige
vergunningen. Kortom, eindelijk krijgt woonbeleid de aandacht dat
het verdient.”

Mensen die een band hebben
met de gemeente, krijgen
binnenkort voorrang bij
toewijzing van een sociale
woning.

Gemeentebestuur en OCMW slaan handen in elkaar
Een doorgedreven samenwerking tussen gemeente en
OCMW zorgt voor een krachtig bestuur waarbij middelen en personeel efficiënt worden ingezet zonder aan
sociale dienstverlening in te boeten. OCMW-raadsleden
Els Vincke, Anne Mie Dewispelaere en Brecht
Vandermoere benadrukken het belang van een sterk
sociaal beleid.

Door een efﬁciënt OCMW-bestuur blijft de
sociale dienstverlening op niveau.
de OCMW-raadsleden van de N-VA

Heel wat mensen hebben het niet gemakkelijk. Ouderen,
kansarmen en mensen die even moeilijk hebben, moeten
we helpen om hun leven weer in handen te nemen.
Beernem investeert de komende beleidsperiode daarom meer dan twee miljoen extra in een evenwichtig maar sociaal
beleid én in een efficiëntieoefening.
Het sociale tewerkstellingsbeleid focust op doorstroming
naar de arbeidsmarkt en zoekt samenwerking en afstemming met de private sector. Daarnaast ondersteunen we een
tweede dienstencentrum voor senioren in Oedelem.

Het sociale tewerkstellingsbeleid wil
mensen in de eerste plaats laten
doorstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt.

www.n-va.be/beernem

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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