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Beste Beernemaar,
In december ontving u onze
brochure ‘Twee jaar verandering in
Beernem’, die massaal gelezen werd.
Bedankt voor de vele, overwegend
positieve reacties. Het is nu aan ons
bestuur, onze schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden
om rekening te houden met uw
suggesties.
In februari staken we tijdens onze
jaarlijkse Valentijnsactie de vele
vrijwilligers die de sportclubs in
onze gemeente draaiende houden
een hart onder de riem met een
kleine attentie. Een actie die door
velen ‘gesmaakt’ werd.
Verder in dit nummer gaan we na
wat de beslissing van de Vlaamse
Regering om het OCMW volledig in
de gemeentelijke werking te integreren voor Beernem betekent. Die samensmelting is voorzien tegen 2019,
maar Beernem bleek in dit verhaal
een voorloper. Wij realiseerden in
2014 al een verregaande afstemming
tussen OCMW en gemeente.
Onze gemotiveerde ploeg blijft
alvast met veel zin en enthousiasme
verder werken. Meer over onze
verwezenlijkingen leest u in dit
huis-aan-huisblad.
Veel leesplezier,
Rein Ringoot
Voorzitter N-VA Beernem

N-VA heeft een hart voor Beernemse
sportvrijwilligers
Ook dit jaar hield de N-VA een traditie in ere, met onze bekende Valentijnsactie. Daarbij verwenden we verschillende Beernemnaars met een lekker stukje chocolade. Dit
keer gingen we op bezoek bij verschillende Beernemse sportvrijwilligers.µ
Heel veel mensen zetten zich vrijwillig en belangeloos in bij een van onze sportverenigingen. Zij zorgen ervoor dat vele kinderen, jongeren en volwassenen op een
kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten in eigen gemeente.
Dat Beernem zich als een echte sportgemeente op de kaart zet, is voor een groot deel
hun verdienste. Met veel plezier deelden we dan ook enkele lekkere chocolaatjes uit.

Beernem krijgt eindelijk hondenweide
Al sinds november 2013 ijvert raadslid Lode
Vanneste op de gemeenteraad voor een hondenweide in onze gemeente. Begin 2016 worden
Lodes inspanningen eindelijk beloond.
Een hondenveld is een omheind veld van enkele
honderden vierkante meters waarrond er enkele
vuilbakken en een aantal zitbanken aanwezig
zijn. Terwijl de viervoeters ravotten, kunnen de
baasjes er een praatje slaan met elkaar.
Op de gemeenteraad van februari werd gemeld
dat er een hondenweide van 1 hectare komt in
het provinciedomein van Bulskampveld, ter
hoogte van het Aanwijs. Het Vlaamse Agentschap Bos en Natuur staat in voor het aanleggen
van de weide.

www.n-va.be/beernem

In 2016 kunnen de viervoeters
ravotten op het provinciedomein
van Bulskampveld.
Lode Vanneste, gemeenteraadslid

Samensmelting OCMW
en gemeente biedt kansen
voor bestuur én burger

Onderzoek naar financiering sporthal
levert minstens 400 000 euro op
De OCMW-raadsleden van de N-VA.

Op 16 januari keurde de Vlaamse Regering de integratie van het OCMW in de gemeente goed. Hierdoor gaan tegen
2019 de OCMW-diensten op in de gemeentelijke diensten. De gemeenteraad zal een bijzonder comité aanstellen dat
de hulpverleningsdossiers in alle vertrouwelijkheid afhandelt. OCMW-raadslid Annemie De Wispelaere ziet in de
samensmelting een kans om de dienstverlening te stroomlijnen en de middelen voor sociaal beleid beter te besteden.
“Nu wordt sociaal beleid vaak als een exclusief domein van het OCMW gezien”, stelt Annemie. “Dikwijls voelen
gemeenteraadsleden zich minder betrokken en is er daardoor minder aandacht voor sociaal beleid. De nieuwe structuur zal ervoor zorgen dat het sociaal beleid, dat ook met andere beleidsdomeinen als cultuur, jeugd en sport verweven
wordt, versterkt wordt. Dat komt uiteraard alle inwoners van onze gemeente ten goede.”
OCMW-raadslid Els Vyncke vult aan: “De burger krijgt voortaan via één loket toegang tot alle diensten binnen een
gemeente. Ook op financieel gebied kan de gemeente efficiënter werken. In Beernem gebeurt dat trouwens al, sinds
de samenvoeging van de functies van secretaris en financieel beheerder in 2014. Ook de ondersteunende diensten
worden binnenkort samengevoegd en de OCMW-raad verdwijnt. Al deze besparingen worden ingezet voor meer
sociale dienstverlening”.
Veranderingen brengen uiteraard ook uitdagingen en bezorgdheden met zich mee. Brecht Vandermoere: “Het is
belangrijk om de verschillen tussen OCMW en gemeente te onderkennen en op basis van gelijkwaardigheid naar
elkaar toe te groeien. Zo kunnen de sterke kanten van beide organisaties behouden blijven in de eengemaakte entiteit.”

135 nieuwe bomen en 4 500
vaste planten voor Beernem

30-50-70:
duidelijk en veilig

Beernem investeert de komende maanden fors in openbaar groen. Er komen deze lente 135 nieuwe bomen bij in
de gemeente en 4 500 vaste planten. Volgens schepen van
Groen Gijs Degrande draagt dit bij tot een eenvoudiger
groenbeheer en meer kwaliteitsvolle groene ruimte.

Tijdens de voorbije gemeenteraden was raadslid Wouter
De Corte actief rond verkeersveiligheid. “Verschillende punten uit ons Witboek Veilig Verkeer Beernem
van 2012 zijn of worden binnenkort aangepakt. De
gemeente is duidelijk op de goede weg”, zegt Wouter,
voor wie verkeersveiligheid een stokpaardje is.

“Sinds januari gebruikt de gemeente geen pesticiden meer”,
zegt Gijs Degrande. “De bestrijding van onkruid is daardoor een nog grotere uitdaging. De 4 500 vaste planten moeten bijdragen tot meer onderhoudsvriendelijke en tegelijkertijd verzorgde groenzones. Door dit lage groen is er immers
minder zichtbare bodem en dus minder kruidgroei.”
De groendienst plant de komende weken ook 135 bomen
aan, waarbij de juiste boom op de juiste plaats een duidelijke meerwaarde voor het straatbeeld betekent. De aanplant
gebeurt niet lukraak maar doordacht. Zo komen er bomen
op de speelweide in Oostveld en in
de vernieuwde wijk Holleweg en
Lindemeers. Ook op de begraafplaats Sint-Lambertus worden
veertig bomen voorzien.
Tenslotte voorzien we langs de
Beernemse wegen vaste planten in de
vele plantvakken en boomspiegels.

beernem@n-va.be

Hij ijverde onder meer voor de invoering van een
30-50-70-snelheidsregime, zoals dat in Sijsele al het
geval is. Een snelle invoering van dit principe bevordert
ontegensprekelijk de verkeersveiligheid. Beernem kan
hierin een voortrekkersrol spelen. De kostprijs is ook
bijzonder beperkt.
Het gemeentebestuur besliste de algemene invoering
van 70 km per uur op alle gemeentewegen buiten de
bebouwde kom uiterlijk in te voeren bij de herziening van het mobiliteitsplan in 2016.
“Ik zal er nauwgezet
op toezien dat die
invoering er komt”,
besluit Wouter.

Sinds 2009 is Beernem vennoot van de S-divisie van Farys. Deze watermaatschappij staat in voor het bouwen en verbouwen van zwembaden en sportinfrastructuur. In onze gemeente staat deze vennootschap in voor de exploitatie van sporthal
Drogenbrood.
De reden om met Farys samen te werken is volgens schepen van Financiën Jef
Vansteenhuyse eenvoudig: “De gemeente moet daardoor geen btw betalen aan de
fiscus. Deze constructie was bij de start van de bouw van de sporthal duidelijk, maar de financiering was dat allerminst. De huidige schuld bij Farys bedraagt op dit moment nog altijd 5 miljoen euro. Daarmee is de maatschappij de
grootste schuldeiser van de gemeente.”
Jef Vansteenhuyse ging op onderzoek uit en kon na meer dan een jaar research het gehele kostenplaatje samenstellen.
Zijn analyse van de fiscale constructie was duidelijk: te duur.
Vansteenhuyse: “De rentevoeten die Farys hanteert zijn hoger dan de rentevoeten die de gemeente zelf kan bekomen
bij de banken. Daarom hebben we na onderhandelingen de leningen met vaste intrestvoet zelf overgenomen. We zijn
daardoor niet meer gebonden aan de hoge interestvoeten. Deze overname zal ons in totaal 400 000 tot 500 000 euro
opleveren. Een mooie besparing die de burger niet raakt.”

Schepen Barbara
Vandenbrande werkt aan
Commercieel Strategisch
Plan voor kleinhandel
De druk op de kleinhandel blijft ook in onze gemeente
stijgen. Net als veel andere steden en gemeenten hebben de Beernemse handelszaken het niet gemakkelijk.
Schepen van Lokale Economie Barbara Vandenbrande
bleef niet bij de pakken zitten. Zij werkte de voorbije
maanden aan een heus Commercieel Strategisch Plan
voor Beernem.
Het plan wordt in mei 2015 van kracht, na heel wat
voorbereidend werk, waaronder drie workshops.
Barbara Vandenbrande: “Dit plan is niet zomaar een
zoveelste studie maar het is de stevige basis om in
de toekomst een doordacht detailhandelsbeleid in
Beernem te kunnen voeren. Optimisme, samenwerking, innovatie en vooruitgang zijn hierbij de leidraad.”
Voor dit Commercieel Strategisch Plan ontvangt
Beernem een subsidiebedrag van 4500 euro van de
Vlaamse Regering. Het plan is trouwens een basisvoorwaarde om ook de toekomst te kunnen genieten
van eventuele subsidies.

www.n-va.be/beernem

Beernemse troeven uitspelen
In het Commercieel Strategisch Plan zitten volgens
Barbara Vandenbrande verschillende doelstellingen
vervat. Zo wil Beernem uiteraard inzetten op het behoud van het bestaande handelsbestand, terwijl we
nieuwe winkels zoveel mogelijk willen clusteren.
Ook al liggen onze fysieke handelskernen zeer verspreid in onze
gemeente, we hebben heel wat
andere troeven. Er is niet alleen
de vlotte bereikbaarheid, ook qua
parkeergelegenheid scoren we zeer
goed. Verder streeft de gemeente
een mentale verbondenheid na tussen de winkels in de verschillende
deelgemeenten. Een citymarketingplan voor Beernem zal daarbij
een belangrijke rol spelen.

Koester onze winkeliers
Ten slotte wil Barbara Vandenbrande de eigen bewoners bewustmaken van de aanwezigheid van de handelzaken en horecazaken: “We moeten onze ondernemers koesteren. Het zijn deze mensen die nog willen
investeren in onze gemeente . Zij brengen beleving en
zijn heel vaak sponsor van onze sport- en socioculturele verenigingen. Wie lokaal koopt, investeert in zijn
eigen gemeente en zorgt zo voor een stukje voor een
bruisende samenleving”.
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:
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