
Met Siegfried Bracke haalt N-VA Beernem opnieuw een echte politieke topper
naar Beernem. De voormalige VRT-coryfee is de centrale gast voor de ondertus-

sen derde gespreksavond op maandag 24 januari 2011 in OC De Kleine Beer. Eerder
mocht de N-VA-afdeling al nationaal voorzitter Bart De Wever en Vlaams parle-
mentslid Mark Demesmaeker ontvangen.

Na 30 jaar het reilen en zeilen in de Wetstraat te hebben gevolgd, verbaasde Bracke
vorig jaar vriend en vijand met zijn overstap naar de politiek. Dat hij zich uitgere-
kend bij de Vlaams-nationalistische partij aansloot, zorgde misschien nog voor de
meeste verwondering. Siegfried Bracke haalde meteen 101 940 voorkeursstemmen
en kwam zo in de top vijf van Vlaamse stemmentrekkers.

WIT KONIJN
Vaak wordt Bracke gezien als het gezicht van de zogenaamd gematigde vleugel van
zijn partij. Bronnen uit de partijtop spreken dat alvast met klem tegen. Vast staat dat
het ‘wit konijn’ van de afgelopen ver-
kiezingscampagne zich in een mum van
tijd wist op te werken tot een van de
hoofdrolspelers bij de N-VA.  

TE GAST IN BEERNEM
Siegfried Bracke blikt in Beernem terug
op zijn eerste actieve stappen in de poli-
tiek, hij geeft zijn analyse van de politie-
ke actualiteit en kijkt voorzichtig voor-
uit naar de toekomst van Vlaanderen,
van de Belgische politiek en zijn plaats
in dat verhaal. Dat alles brengt Bracke
in zijn gekende, uitdagende stijl - ver-
guisd door de één, geprezen door de
ander. Siegfried beloofde ook op al uw
vragen te antwoorden. Het  zal onge-
twijfeld weer een bijzonder boeiende en
inspirerende avond worden!

N-VA Beernem nodigt u van harte uit op haar derde gespreksavond. De
centrale gast is deze keer N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke. U bent welkom
op 24 januari vanaf 20 uur in OC De Kleine Beer.

Wanneer dit blad in uw bus valt, is
het nieuwe jaar al op gang gescho-
ten. 2010 was een bewogen politiek
jaar met een uitzonderlijk verkie-
zingsresultaat als hoogtepunt. De
afgelopen maanden maakten echter
alweer pijnlijk duidelijk hoe geblok-
keerd dit land eigenlijk wel is.  

Samen met u hopen wij dat we de
zaken in 2011 eindelijk in beweging
krijgen. De N-VA blijft in elk geval
inzetten op verandering. Geen
gerommel in de marge maar veran-
dering ten gronde, zodat we de pro-
blemen écht kunnen aanpakken.  

OOK IN BEERNEM!
Ook in Beernem willen wij ons
laten zien. 2011 belooft alvast een
druk jaar te worden. U verneemt er
meer over in dit nummer.  In naam
van N-VA Beernem
wil ik u verder nog
het allerbeste toe-
wensen voor het
nieuwe jaar.  

Gijs Degrande
Afdelingsvoorzitter

N-VA Beernem

Nu meer dan ooit
durven veranderen

Groot-Beernem
Ja a r ga ng  3  •  N r. 1 - j a n u a r i  2 0 1 1  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

N-VA Beernem strikt Siegried Bracke

V.U.  Gijs Degrande
Beernemstraat 37
8730 Oedelem

BEERNEM, OEDELEM EN SINT-JORIS

N-VA BEERNEM LANCEERT
NIEUWE WEBSTEK

Sinds 1 januari 2011 steekt onze
webstek in een gloednieuw jasje!

Met de vernieuwde webstek
hoopt N-VA Beernem u op een

gebruiksvriendelijke manier nog
beter te informeren over onze

werking en activiteiten.
Klik snel door naar

http:/ / beernem.n-va.be 
en laat ons gerust weten wat u

ervan vindt!

Kamerlid Siegfried Bracke
is onze centrale gast 

op 24 januari.
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Koen, waarom koos je voor de N-VA?
Mijn vader was zijn hele leven lid van de VU en

zo werd ik ook fervent VU-supporter: de Volksunie
was sociaalvoelend, had als eerste echt aandacht
voor het milieu en was pro-Europees. Gelukkig ging
Geert Bourgeois na het uiteenspatten van de VU
door met die ideeën. Toen de N-VA onder leiding
kwam van Bart De Wever vond ik het belangrijk om
een duidelijk standpunt in te nemen en schafte ik
mij een lidkaart aan. 

Wat is voor jou belangrijk?
Dat de N-VA een partij van haar woord is, dat zij
niet ‘plat op de buik’ gaat voor de dominante
Franstalige partijen. Maar ook dat zij in staat is tot
een compromis. De N-VA moet garant staan voor
goed bestuur. Verder moet er aandacht zijn voor een
goede gezondheidszorg, voor de zwakken in de
samenleving en voor het milieu.

Wat kan de N-VA op lokaal vlak betekenen?
Lokaal moet de N-VA zich voorbereiden op de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen. Ook een goede
oppositie is belangrijk in een democratie. Aandacht
voor het lokaal patrimonium, voor de natuur, voor
een verdere uitbouw van een ‘leefbaar’ toerisme

(wandelen, fietsen) zijn belangrijk. Ook aandacht
voor de zwakkeren in Beernem en dus een goede
samenwerking met het OCMW. 

Wat is volgens  jou de grootste uitdaging voor de
toekomst?
Eerst en vooral: de vorming van een nieuwe, stabie-
le regering. Hopelijk kan snel werk gemaakt worden
van maatregelen om de vergrijzing aan te pakken.
Daarnaast is er nood aan een goed migratiebeleid.
In samenwerking met Europa zal ook de opwar-
ming van de aarde serieus moeten aangepakt wor-
den in Vlaanderen.

Om het lokaal beleid sterker te onderbou-
wen met statistische informatie lanceerde
Vlaams minister Bourgeois (N-VA) de
gemeentelijke profielschetsen. Die bevatten waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW. De pro-
fielschetsen zijn vrij raadpleegbaar via de website www.lokalestatistieken.be en bevatten onder meer demografische gege-
vens, cijfers over de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur en relevante gegevens over onderwijs, welzijn,
milieu, economie en werkgelegenheid. 
Meten is weten ... Ook N-VA Beernem onderbouwt haar programma met degelijk cijfermateriaal!

Lidmaat in de kijker

Koen Rommel: sociaal, 
milieubewust en pro-Europees

• 53 jaar
• Oedelem
• Gehuwd met Greet Defruyte
• Vader van Nele en Wouter, 

grootvader van Lara
• Hoofdverpleegkundige in WZC Avondrust

(Varsenare)
• Hobby’s: lid van het koor Cantato, joggen, 

lezen, muziek beluisteren
• Fan van: Bruce Springsteen 

(“die ken ik al langer dan mijn vrouw”)

GROOT-BEERNEM IN CIJFERS
• 1 287 ondernemers 
• jaarlijks 85 tot 90 verkeersongevallen
• het aandeel alleenstaande vrouwen én mannen blijft toenemen
• bouwgrond werd de afgelopen vijf jaar 50 % duurder

Meten is weten!

• Sfeer troef op
de avondmarkt
eind september!

Heel wat volk vond de weg naar de
N-VA-stand voor een gezellige bab-
bel, een lekkere Augustijn of een gele-
genheidsbiertje ‘Vlaamsche Leeuw’.
Tot volgend jaar! 

• Op zondag 23 januari 2011 zakt 
N-VA Beernem af naar Zedelgem
voor de nieuwjaarsdrink van N-VA
Brugge-Torhout-Oostkust. Iedereen
welkom.

• Op 14 en 15 februari 2011 bezoekt
N-VA Beernem Straatsburg. We

bezoeken er niet alleen de stad maar
krijgen eveneens een rondleiding in
het Europees Parlement door Frieda
Brepoels. 

• De N-VA investeert sterk in de uit-
bouw en professionele ondersteuning
van de lokale werking. Met het
‘Traject 2012’ zet de N-VA volop in op
een duurzame lokale verankering.

N-VA Beernem tekent alvast present.
Interesse? Contacteer een van de
bestuursleden of mail naar beer-
nem@n-va.be .

• N-VA Beernem hernieuwt zijn
bestuur op vrijdagavond 25 februari
2011. Aansluitend volgt een drink
voor alle leden en sympathisanten.  

• Op 8 april 2011 is er de tweede edi-
tie van onze quiz ‘Wie wordt de slim-
ste mens van Beernem?’  Quizmaster
Walter Capiau leidt alles opnieuw in
goede banen.  De winnende ploeg
gaat naar huis met de ‘Slimste Mens
van Beernem’-wisselbeker.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

214/10- BEERNEM:047-  29-12-2010  12:18  Pagina 2



Naast symptomen ook de ziekte aanpakken

Structurele aanpak voor 
verkeersproblemen in Oedelem

De aankoop van het huis ‘Reyntjens’ is een goede
zaak voor de verkeerssituatie rond het kruispunt

aan de Knesselarestraat met de Bruggestraat in
Oedelem. Een duurzame oplossing voor de mobili-
teitsproblematiek in het dorpscentrum vraagt echter
een meer structurele aanpak. 

Naast de invoer van een tonnagebeperking en de ont-
radende borden voor zwaar vrachtverkeer stelt N-VA
Beernem voor om de piste van alternatieve routes en
éénrichtingsverkeer verder te onderzoeken. Daarnaast
breekt de lokale afdeling een lans voor veiliger school-
omgevingen.

AANZUIGEFFECT 
De verkeersituatie aan het kruispunt Knesselarestraat
en Beernemstraat is al enige tijd onhoudbaar.
Opstoppingen, verkeershinder, onveilige situaties
voor voetgangers en sinds kort ook een kapot gereden
wegdek zijn dagelijkse kost. De aankoop van het pand
en de herinrichting van het kruispunt kan leiden tot
een verbetering van de situatie, maar mag zeker geen
aanzuigeffect creëren voor het zwaar vrachtverkeer.  

ZWAAR VRACHTVERKEER
Willen we een duurzame oplossing voor de verkeers-
problematiek in Oedelem dan moeten we niet alleen
de symptomen genezen maar ook de ziekte zelf aan-
pakken. En die is gekend: het doorgaand verkeer, en
het zwaar vrachtverkeer in het bijzonder. In het cen-
trum van Oedelem kruisen twee belangrijke verkeers-
assen: een oost-west-as (Brugge-Knesselare) met een
aanzienlijke trafiek vanuit Moerbrugge via de
Beekstraat, en een noord-zuid-as (Sijsele-Wingene) met
een belangrijk aandeel zwaar vrachtverkeer vanaf de
E40.  

ALTERNATIEVE ROUTES
Rein Ringoot volgt de mobiliteitsproblematiek op voor
N-VA Beernem. “Wij zijn ervoor om het doorgaand
vrachtverkeer aan te pakken met een tonnagebeper-
king”, zegt Ringoot. “Die piste is opgenomen in het
mobiliteitsplan van de gemeente maar de realisatie
ervan is niet evident.” Alternatieve routes voorzien
was eveneens een effectieve oplossing, maar die werd
volgens het mobiliteitsplan van de gemeente niet
weerhouden. “Leefbaarheid en doorstroming zijn niet
altijd te verzoenen.  En dan moet je durven keuzes
maken. Wij pleiten ervoor om alternatieve routes en
circulatieschema’s voor eenrichtingsverkeer verder te
onderzoeken”.

BUURGEMEENTEN
De N-VA verwijst opnieuw naar haar voorstel om op
de E40 ontradende verkeersborden te plaatsen die aan-
duiden dat de doortocht in Beernem moeilijk is en dat
vrachtverkeer naar Antwerpen het best de afrit Aalter
neemt. “Wij herhalen onze vraag en menen dat de
mogelijkheden in Oedelem onderzocht moeten wor-
den”, aldus Rein. “Omdat lokale verkeersproblemen
vaak oorzaak zijn van, of gevolgen hebben voor de
verkeerssituatie in andere gemeenten, lijkt het ons ook
aangewezen om voldoende overleg te hebben met
andere gemeenten. We moeten de opmaak van een
intergemeentelijk plan van aanpak overwegen.”  

KNUFFELSTROKEN
Tot slot vraagt de N-VA om op korte termijn de nodige
inspanningen te leveren om de veiligheid van de
schoolomgevingen aan de Gemeenteschool in de
Knesselarestraat en Ter Bunen in de Bruggestraat te
verbeteren. Het mobiliteitbeleidsplan formuleert wel
enkele intenties maar blijft zeer vaag rond concrete
maatregelen. N-VA Beernem is alvast vragende partij
voor knuffelstroken: die moeten ouders toelaten hun
kinderen op een vlotte en veilige manier af te zetten en
op te halen aan de schoolpoorten.

Rein
Ringoot

(links) 
en Gijs

Degrande.

De aankoop van het huis 'Reyntjens' en de herinrichting van
het kruispunt Knesselaerestraat-Beernemstraat zou kunnen

leiden tot een verbetering.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen dui-
delijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten

inzake asiel & migratie.
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