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BEERNEM Oedelem - Sint-Joris
N-VA gaat uitdagingen aan
“N-VA Beernem is een nieuwe, enthousiaste ploeg met een frisse kijk op
het lokaal beleid in Beernem, Oedelem
en Sint-Joris. Op een constructieve
manier aan politiek doen, is voor ons
heel belangrijk.” Met die woorden
nam schepen Gijs De Grande in
oktober 2011 de beslissing om met een
eigen N-VA-lijst op te komen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. De rest is
geschiedenis.

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

Dankzij u haalden we een zeer sterke
score. Nu is het aan onze schepenen,
gemeente- en OCMW-raadsleden om
ons project, samen met onze coalitiepartner in daden om te zetten. Ondertussen volgden onze mandatarissen
vormingen en deden zij een pak
ervaring op. Er ligt nog veel werk op
de plank maar onze ploeg gaat de uitdaging met veel enthousiasme aan.
In maart kozen onze leden een nieuwe
bestuursploeg. Nieuwe, gedreven
mensen vervoegden ons bestuur, anderen nemen een nieuwe functie op.
We zijn ook ontzettend trots op onze
nieuw opgerichte Jong N-VA-afdeling.
Samen werken we naar ons doel toe:
stap voor stap de kracht van verandering ook in
onze gemeente realiseren!

REIN RINGOOT
Voorzitter
N-VA Beernem

www.n-va.be/beernem

NIEUWE TOEKOMST VOOR BEERNEMSE HMMG-KERK
Het gemeentebestuur onderzoekt of het de gemeentelijke bibliotheek kan
onderbrengen in de kerk Heilige Maria Moeder Gods (HMMG). Het project
is een onderdeel van een masterplan voor de gemeentelijke infrastructuur en
dienstverlening. De N-VA legde dit dossier op tafel en nam alvast de nodige
initiatieven en contacten.
Schepen van Kerkfabrieken Jef Vansteenhuyse besprak het voorstel op het eerste
overleg met het Centraal Kerkbestuur:
“Voor een deel van het kerkelijk patrimonium is een nieuwe invulling onvermijdelijk.
We moeten een antwoord vinden voor de
toekomst van onze parochiekerken. De
Vlaamse Regering dringt hier overigens op
aan. Eind dit jaar verwacht minister Geert
Bourgeois (N-VA) van alle lokale besturen
een visienota over de parochiekerken. Ook
Beernem werkt aan zo’n plan.”
Het N-VA-voorstel om de bibliotheek of andere culturele activiteiten onder te brengen
in de HMMG-kerk wordt momenteel bekeken in het kader van de meerjarenplanning.
De N-VA onderzoekt of de kerk een nieuwe
Schepen van Cultuur en Bibliotheek Gijs
bestemming kan krijgen.
Degrande voegt toe: “We geloven in de
meerwaarde en mogelijkheden van zo’n project voor de gemeenschap. Uiteraard gebeurt deze oefening in alle openheid en met de nodige omzichtigheid,
overleg en respect. Niet elke nieuwe invulling is wenselijk. Maar een nevenbestemming voor de HMMG als bibliotheek en archiefruimte lijkt ons zin- en
respectvol.”
Het bestuur volgt onder meer studiedagen, overlegt met de betrokkenen en
met het expertisecentrum voor religieus erfgoed. Daarnaast staat een masterplan voor de gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening in de steigers.
Zo willen we het gemeentelijk patrimonium en onze dienstverlening op elkaar
afstemmen. De HMMG is daarin als locatie meegenomen.
“Dergelijke oefening is geen eenvoudige opdracht”, meent schepen Degrande.
“Nattevingerwerk willen we vermijden. Daarom plannen we een duidelijke
studie en werken we aan de vergroting van het draagvlak.” In het najaar volgt
alvast een infoavond. Daar worden de resultaten van de haalbaarheidstudie
voorgesteld.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Opmaak lokaal sociaal
beleidsplan gaat van start
Onze OCMW-raadsleden Anne Mie Dewispelaere, Els Vyncke en Brecht
Vandermoere werken momenteel keihard aan het lokaal sociaal beleidsplan
voor de komende zes jaar. Ze doen dit in verschillende werkgroepen.
OCMW-raadslid Vyncke: “In 2004 werd er een nieuw decreet lokaal sociaal
beleid gestemd. Beernem koos ervoor om iedere zes jaar een lokaal beleidsDe N-VA werkt aan uw welzijn in de OCMW-raad.
plan te maken. Elk OCMW-raadslid krijgt de kans om hieraan mee te werken via verschillende thematische werkgroepen. Het lokale sociale beleid is uiteindelijk het resultaat van de acties die
het OCMW, de gemeente, andere overheden en verschillende organisaties ondernemen om de sociale grondrechten
voor iedereen te realiseren.”

Ondertussen in de gemeenteraad
Verkeersveilige markt in Oedelem
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rende schade. Om de verkeersveiligheid te verzekeren, komen er op
enkele plaatsen duidelijk zichtbare
paaltjes.”

Voetbalvelden in goede staat

NA >
Tijdens de vorige legislatuur werd de
markt van Oedelem volledig vernieuwd zodat ze haar pleinfunctie
weer kon uitvoeren. Toch stuitte het
project op kritiek. Vooral de betonnen paaltjes in de Oudezakstraat
waren een doorn in het oog. N-VARaadslid Dirk Verheyde kaartte de
problematiek aan tijdens de gemeenteraad van maart. De paaltjes zijn ondertussen verwijderd. Schepen van
Openbare Werken Gijs Degrande:
“Hopelijk komt hiermee een einde
aan de vele aanrijdingen en bijho-

Het voetbalseizoen van onze Beernemse ploegen is al een tijdje afgelopen. De verschillende voetbalterreinen kregen het tijdens het voorbije seizoen hard te verduren door
het intensieve gebruik en de strenge
winter. Daarom vroeg Lode Vanneste
in de gemeenteraad van april aan de
schepen van Sport hoe men de verschillende velden opnieuw in prima
staat wil krijgen. De schepen beloofde
alle terreinen een passende behandeling te geven. Ondertussen is dit gebeurd, waardoor na de nodige
zomerrust de velden opnieuw speelklaar en in perfecte staat zullen zijn.

Vandalisme tegengaan
Eind april werd de Chiro in Sint-Joris
opnieuw geconfronteerd met vandalisme aan hun lokalen. In de gemeenteraad van mei vroeg Sofie Croenen
wat het gemeentebestuur hieraan zou

doen. Schepen van Jeugd Gijs
Degrande gaf aan dat er een overleg
was tussen Chiro, jeugddienst en de
politie. Verder wordt bekeken of het
stenen ticketverkoophuisje van het
oude voetbalveld door de jeugdvereniging gebruikt kan worden als
bergingsruimte voor waardevolle
materialen. Dit voorstel werd al

Sofie Croenen en Gijs Degrande willen de veiligheid
aan de Chiro-lokalen verhogen.

goedgekeurd door het college. De
besprekingen met terreineigenaar
VIVENDO zijn opgestart. Daarnaast
komt er automatische verlichting via
sensoren aan de achterzijde van de
jeugdlokalen.

Vlaanderen feest!
11 juli is de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. In onze
gemeente staan er heel wat activiteiten gepland rond onze feestdag.
Donderdag trapt het Elf Juli Comité af met gastspreker Tinneke Beeckman (VUB) en Nederlandstalige luisterliefdjes van BonBonne Gaas. Op vrijdagavond 12 juli is er in O.C. De Kleine
Beer een optreden van ’t Zesde Metaal, de band rond de West-Vlaams zanger Wannes Capelle. Op zaterdag 13 juli staat
Vlaanderen Feest met ‘Ka-Boem’ op het programma. Het plein bij O.C. De Kleine Beer wordt omgetoverd tot een groot
plein vol speel- en sfeerkriebels, een zeer leuke namiddag voor de ganse familie!
Meer info vind je op www.beernem.be.

beernem@n-va.be

IN DE KIJKER:

gemeenteraadsvoorzitter
Christine Stroobandt
Christine Stroobandt werd in januari als politieke neofiet meteen de nieuwe
voorzitter van de Beernemse gemeenteraad. Geen evidente stap maar Christine
kwijt zich perfect van haar belangrijke opdracht. Streng maar kordaat leidt ze
de debatten in de gemeenteraad in goede banen. Daarom zetten we haar in dit
blad graag even in de spotlights!

Naar een Zulte-Beerschot in Beernem?
De voorbije weken stonden de sportkaternen van de
Vlaamse kranten bol van mogelijke fusies en verhuisplannen van enkele West-Vlaamse voetbalclubs. Ook in onze
gemeente wordt er volop gesproken over mogelijke
voetbalsamenwerkingen. Het thema kwam op de voorbije
gemeenteraden al meermaals ter sprake. Laat ons duidelijk zijn: N-VA Beernem is geen voorstander van het
opdoeken van één of meerdere ploegen. Onze vier
voetbalverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol als sociaal bindweefsel binnen onze
(deel)gemeente(s). Ze zorgen voor sociale contacten en
amusement voor spelers en supporters.

Samenwerken om jonge voetballertjes kans te geven
Toch kun je er niet naast kijken dat een mogelijke samenwerking enkele problemen van onze clubs kan oplossen.
Vooral op het gebied van jeugdwerking. Zo hebben ploegen als Sint-Joris Sportief en Hogerop Oedelem te weinig
jeugdspelers. Men moet jeugdelftallen stopzetten of gaat

samenwerken met een vereniging van een andere gemeente.
Cercle Oedelem van zijn kant
heeft dan wel genoeg jeugdspelers maar beschikt amper
over voldoende kleedkamers.
Daarom is het positief dat het
gemeentebestuur de vier clubs
begin juni rond de tafel bracht.
Bij heel wat actoren groeit het
inzicht dat de verschillende
ploegen elkaar in de toekomst Lode Vanneste vindt dat de voetbalclubs
de handen in elkaar moeten slaan om
nodig hebben. Een eerste
de jeugdwerking beter uit te bouwen.
belangrijke stap in een
mogelijke samenwerking is
zo eindelijk gezet. Het kan de jeugdspelers van onze
gemeente enkel maar ten goede te komen.
Lode Vanneste

Topspin opnieuw slimste ploeg van Beernem
Op vrijdag 19 april was er de vierde editie van onze quiz ‘Wie Wordt de
Slimste Mens van Beernem?’ Na een spannende strijd van twaalf verschillende rondes ging de equipe van Topspin, onder aanvoering van Romain
Roegiest, met de overwinning lopen. Het was al hun derde zege waardoor
zij onze wisseltrofee definitief mee naar huis mogen nemen. Noteer alvast
dat onze quiz volgend jaar plaatsvindt op vrijdag 28 maart.
Topspin schoot voor de derde keer op vier deelnames de hoofdvogel af.

Leden kiezen nieuw lokaal N-VA-bestuur
Sinds een drietal maanden heeft N-VA Beernem een nieuw bestuur. Tijdens de driejaarlijkse bestuursverkiezingen
kozen onze leden unaniem voor Rein Ringoot als nieuwe voorzitter. Hij volgt huidig schepen Gijs Degrande op.
Wouter De Corte uit Oedelem werd verkozen tot ondervoorzitter. Verder traden drie nieuwe gezichten toe tot het
bestuur van N-VA Beernem: Nikolay Holfthoff, Isabel Vandenbrande en Els Van Rijckeghem. Samen met onze
mandatarissen vormen zij het bestuur van de Beernemse N-VA-afdeling.

www.n-va.be/beernem

ONZE WELVAART STAAT OP HET SPEL

Confederalisme is dé sleutel voor verandering
Ben Weyts
De federale politiek werkt deprimerend.
Niets geraakt nog hervormd,
niets geraakt nog vooruit.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 42 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust
© Anne Deknock

Nochtans bestaat er in Vlaanderen
een ruime consensus over de weg uit de crisis:
verlaging van de loonlasten, minder
overheidsuitgaven, minder belastingen.
De Vlamingen botsen echter op de PS en co.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU
Wil u sociaal-economische hervormingen? Wil u
verandering? Dan moeten we overstappen naar
een confederaal model. In plaats van elkaar te
blokkeren, kunnen we de basisbevoegdheden
beter overhevelen naar de deelstaten. Vlamingen
en Franstaligen kunnen beter samen beslissen op
welke domeinen ze best samenwerken. Niet langer
omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

Ben Weyts:
“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

CONFEDERALISME. HET ENIGE ALTERNATIEF VOOR DI RUPO II
Als we ons lot in eigen handen kunnen nemen, kunnen we eindelijk vooruit geraken.
Het alternatief is een regering-Di Rupo II. Nog eens vijf jaar blokkeringen.

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.

Als we onze welvaart en ons welzijn willen veiligstellen, is nog eens een regering-Di Rupo geen optie meer.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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