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V.U. Gijs Degrande
Beernemstraat 37 8730 Oedelgem

BHV VOOR DUMMIES:
Mark Demesmaeker
over de Vlaamse Rand
Sinds enkele jaren komt de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
met de regelmaat van de klok
opnieuw op de politieke agenda.
Al in 2004 namen alle Vlaamse partijen de eis tot splitsing op in hun
kiesprogramma en in het regeerakkoord van datzelfde jaar vroeg de
Vlaamse Regering de splitsing van
BHV onverwijld te realiseren.
Vandaag zit het dossier echter nog
altijd muurvast, de belangenconflicten volgen elkaar op en zonder
oplossing lijken de volgende federale verkiezingen zelfs ongrondwettelijk.
Waarom is dit dossier nu zo
belangrijk? Wordt er niet te veel
belang aan gehecht? En wat zal er
ter zake nu gebeuren? Vlaams
parlementslid en
ervaringsdeskundige Mark
Demesmaeker
komt dit alles
toelichten op
onze tweede
gespreksavond.
We verwachten u
donderdagavond
15 oktober
om 20u. in
de OC De
Kleine Beer.
Tot dan!

http://beernem.n-va.be

Beernem
Wij vliegen er weer in!

7 juni 2009 was een memorabele dag voor de N-VA. Die zondag stemden meer
dan een half miljoen Vlamingen op onze partij of voor een N-VA-kandidaat.
Goed voor 13,1% van de stemmen. Dat onverhoopte resultaat wist de N-VA bovendien op eigen kracht te behalen. Belangrijk gevolg is dat het democratisch en
humaan Vlaams-nationalisme opnieuw in het centrum van het Vlaamse politieke
landschap staat.
Met N-VA Beernem hebben wij geprobeerd zo veel mogelijk bij te dragen aan deze
kiescampagne. De schitterende verkiezingsuitslag is dan ook een fijne beloning
voor het zwoegen en zweten van onze leden, militanten, het bestuur en de vele sympathisanten. Het mooie persoonlijke cijfer is het resultaat van een mooi staaltje
ploegwerk en stimuleert om met nog meer enthousiasme de N-VA-werking in onze
gemeente verder uit te bouwen.

Belangrijk gevolg is dat het
democratisch en humaan
Vlaams-nationalisme opnieuw in het
centrum van het Vlaamse politieke
landschap staat.

De verkiezingen liggen echter al
enige tijd achter ons. De vakantiekoffers staan al weer op zolder en
het nieuwe schooljaar is ondertussen gestart. Ook voor de
N-VA is een nieuw werkjaar aangebroken. Met het bestuur zijn we volop bezig met de voorbereiding van een boeiend programma en interessante activiteiten. We waren al aanwezig met een stand
op de Beernemse avondmarkt en op 15 oktober verwelkomen we Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker voor onze tweede gespreksavond.
Op politiek vlak mag u komend jaar uiteraard eveneens nieuwe voorstellen, acties
en bijdragen verwachten. Met onze enthousiaste ploeg blijven we werken aan ons
Nieuw-Vlaams project voor Beernem, Oedelem en Sint-Joris.
Gijs Degrande
Voorzitter N-VA Beernem
V.L.N.R.:
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3.376 x dank!

Een algemeen gemiddelde van 13%, niet
minder dan 16 zetels in het Vlaams
Parlement en een zitje in het Europees
Parlement. Met dit schitterende resultaat is de
N-VA zonder twijfel dé morele winnaar van
de afgelopen verkiezingen. De N-VA heeft
zich uitdrukkelijk op de politieke kaart
geplaatst en speelt de komende 5 jaar voluit mee: in
de Vlaamse Regering met ministers Geert Bourgeois
en Philippe Muyters; in het parlement met een versterkte fractie. Ook parlementsvoorzitter Jan
Peumans komt uit N-VA-rangen.
In West-Vlaanderen boekte de N-VA ruim 4% winst
ten opzichte van 2007. Ook in onze gemeente deed
de partij het goed. Onze eigen voorzitter Gijs
Degrande was de kandidaat voor N-VA Beernem en
behaalde van op de 15 plaats een sterk persoonlijk
resultaat van 3.376 voorkeurstemmen waarvan

1.023 daarvan in kanton Brugge. Dat onze N-VAkandidaat in eigen kanton de hoogste score haalde
van alle Beernemse kandidaten is mooi meegenomen.
Dit resultaat was echter onmogelijk zonder de hulp
en het harde werk van een enthousiaste en gedreven
campagneploeg. Zoals het hoort, bedankte N-VA
Beernem alle medewerkers, helpers, bussers en
plakkers op gepaste wijze. Op 16 augustus was er
tijd voor een uitgebreide nabespreking met een
hapje en een glas. En het was gezellig…

Win het boek
van Bart De Wever!

TELEX
• Start op de avondmarkt. N-VA Beernem schiet het nieuwe
werkjaar op gang met een stand op de avondmarkt in de
Bloemendalestraat. Een uitgebreid fotoverslag vindt u in ons
volgende afdelingsblaadje of op http://beernem.n-va.be.
• In de aanloop naar de verkiezingen pleitte N-VA Beernem voor de
organisatie van een stembureau in
de rusthuizen. Onderzoek leert
immers dat slechts 10% van de rusthuisbewoners gaat stemmen. Voor
Radio 2 West-Vlaanderen alvast
opmerkelijk genoeg om er een interview aan te wijden in Morgenpost.
N-VA-bestuursleden Christine
Stroobandt en Gijs Degrande voor het
rusthuis)

• Minder dan 50% van de 12-15-jarigen krijgt een inenting
tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.
Vlaanderen wilde vorig schooljaar alle 12-jarige meisjes inenten maar dat voorstel stootte op een Franstalige “non”. N-VA
Beernem vroeg het gemeentebestuur om - in afwachting van
een akkoord – deze doelgroep te informeren en te wijzen op
het gevaar van een niet-vaccinatie.
• Lode Vanneste en Eric Matthys versterken het Beernemse
N-VA-bestuur. We heten hen van harte welkom.

WORD NU LID van de N-VA
Beernem en WIN
een gesigneerd exemplaar van ‘Het
Ko stbare Weefsel’.
Dit spraakmakende boek bundelt
de tientallen columns die
Bart De Wever de afgelopen jaren voor
De Stand aard en De Mo rgen schreef.
N-VA Beernem liet alvast vijf exemplaren signeren. Voor meer informatie,
contacteer ons afdelingssecretariaat
(Christine Stroobandt - 050 78.90.28)
of surf naar http://beernem.n-va.be .
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Lidmaat in de kijker
Rein(out) Ringoot
Waarom de N-VA?
‘In het verleden hebben de traditionele partijen al
te veel kansen laten liggen om een eerlijker en socialer
Vlaanderen na te streven. Er moet binnen die bestaande bastions te veel rekening gehouden worden met
splintergroepen en deelpartijen. De N-VA is duidelijk,
Vlaams en sociaal, streeft naar compromissen waar
kan, maar gaat niet plat op de buik voor macht of postjes.’
Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?
‘Mijn vader was een Volksunie-man van het eerste uur,
toen er op de kansel nog gepreekt werd dat stemmen
voor de VU een doodzonde was. Ik heb dus heel wat
doodzondes begaan. Bij het uiteen vallen van de VU
werd ik politiek ”wees”. De rechtlijnigheid binnen de
N-VA heeft de doorslag gegeven. Ze hebben het best
de nalatenschap van de Volksunie benaderd, vandaar.’
Wat kan de N-VA volgens jou betekenen
op lokaal vlak?
‘Als de N-VA op lokaal vlak die rechtlijnigheid kan
doortrekken, die duidelijke visie, dan zijn we op de
goede weg. Klare standpunten innemen, mistoestanden zien en aanklagen, ons als Vlaamse gemeente
profileren. Onze toeristische troeven uitspelen, enz...’

Steekkaart: 51 jaar, gelukkig getrouwd met Els
VYNCKE en vader van 3
dochters. Woont nu 12 jaar in Sint-Joris. Rein is
bestuurslid van de Gezinsbond, van het oudercomité van Sint-Lutgart en van het schoolbestuur van het Katholiek Onderwijs Beernem.
Hij werkt als Woonbegeleider bij mensen met
een mentale handicap in Deurle en is er sportverantwoordelijke. Rein is ook lid van de
Technische Commissie van Special Olympics
Belgium. Sinds vorig jaar is Rein bestuurslid
van N-VA Beernem.
Wat is voor jou belangrijk ?
‘Wij zaten enige tijd terug in Butgenbach op een leuk
terrasje te praten met de eigenaar. Die wou ons een
tweede Rochefort 8° opgieten. Toen ik wees op de alcoholcontroles, zei die man dat ik me dat niet moest aantrekken. Hij was nog nooit gepakt geweest. ‘Hier
wordt nooit gecontroleerd.’ Wel, ik vind het niet kunnen dat het geld van onze boetes 60/40 verdeeld wordt
in dit land. Onze gemeentes moeten eerlijk en op een
transparante manier hun stuk van de koek krijgen. Als
vader ben ik ook erg begaan met de verkeerssituaties.
Op sommige plaatsen is er nog veel werk. Ook het
onderwijs houdt me bezig. En vanuit mijn beroep de
zorg voor degenen die het niet zo makkelijk hebben in
de maatschappij.’

E-BOX vermindert electriciteitsfactuur met 20%
‘N-VA Beernem ’ w il d at het gem eentebestuur een
p ro efp ro ject m et d e e-bo x vo o rbereid t. De e-bo x is een
nieuw e inno vatieve techno lo gie d ie het elek triciteitsverbruik vo o r verlichting van
gebo uw en en w egen d rastisch
verm ind ert.
De e-box maakt gebruik van
het verschil tussen de netspanning (230 volt) en de spanning
die de lampen nodig hebben
om te werken (210 volt). Door
de uitgangsspanning te verlagen en pieken in de netspanning uit te vlakken, wordt er
minder stroom verbruikt, zonder het visueel comfort aan te
tasten. De N-VA stelt voor om
deze nieuwe energiebesparende technologie uit te testen
voor de openbare verlichting

of voor de verlichting van een van de gebouwen van
de gemeente.Verschillende overheden in Europa
maken al gebruik van de technologie. Groningen
gebruikt de e-box in haar kantoren en op de
autosnelweg tussen Eindhoven en Tilburg
wordt de techniek met succes toegepast.
Kruibeke startte vorig jaar als eerste
Vlaamse gemeente met een e-box-proefproject. De gemeente bespaarde de afgelopen
maanden tot 30 procent op de energiefactuur en denkt er aan het systeem op grote
schaal te gaan toepassen.
”Vo o rbeeld en uit binnen- en buitenland
to nen aan d at d e e-bo x to t 20% besp aart
o p energiek o sten. Een o p p o rtuniteit d ie
Beernem niet m ag o nbenut laten. We d o en
er d e p o rtem o nnee van d e gem eente een
gro o t p lezier m ee.”
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U koos voor een sterker Vlaanderen
De uitslag van de Vlaamse verkiezingen is duidelijk: u koos voor een sterker
Vlaanderen. Met onze campagneboodschap ‘Sterker Vlaanderen, minder crisis’
zetten we daar de jongste maanden ook hoog op in. Want België kan het niet
meer. Meer dan 500.000 kiezers gaven ons hiervoor op 7 juni het vertrouwen.
Waarmee ze 16 N-VA’ers naar het Vlaams Parlement stuurden. Waar gaan
zij voor? Een Vlaams investeringsplan om de crisis écht aan te pakken, een
rechtvaardig maar kordaat inburgeringsbeleid, een hogere kinderbijslag,
een betaalbare hospitalisatieverzekering en een Vlaams energiebeleid dat zorgt
voor een lagere energiefactuur.
Degelijk. Sociaal. Zeker.
Dat beloofden we voor 7 juni, dat zal erna niet anders zijn.
Bart De Wever
Voorzitter N-VA

Nieuw in het
Vlaams
Parlement

Geert Bourgeois kan zijn ruime ervaring in de politiek voortzetten in het Vlaams parlement. Geert zit sinds 1977 in de gemeentepolitiek in Izegem en sinds 1995 in de nationale politiek. Van
2004 tot september 2008 was hij minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. De Kamerleden Patrick
De Groote (Oostkamp) en Els De Rammelaere (Tielt) zullen
samen met senator Louis Ide (Kortrijk) op het federale niveau
nog meer de vinger op de wonde leggen en aantonen waarom
België het niet meer kan.

Danielle
Godderis-’T Jonck

Danielle Godderis-’T Jonck (54) woont in
Alveringem, maar is opgegroeid in Snaaskerke,
waar haar vader 30 jaar burgemeester was. Ze is
ziekenhuisverpleegster van beroep en gaf ook
les verpleegkunde aan de hogeschool Vesalius
West-Vlaanderen. De jongste jaren werkte ze
deeltijds bij het architectenbureau van haar echtgenoot. Danielle Godderis-’T Jonck was van
2000 tot 2006 gemeenteraadslid en OCMWraadslid in Alveringem. Ze heeft een bijzondere
interesse in de gezondheids- en gezinszorg.

De info rm atie d ie o p d it d o cum ent w o rd t
ve rm e ld is b e ste m d vo o r h e t inte rne
gebruik van d e d iverse d iensten van d e
N-VA. De w et van 8 d ecem ber 1992 in
ve rb and m e t d e b e sch e rm ing van d e
p erso o nlijk e levenssfeer ten o p zichte van
d e gegevensverw erk ing vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het verbeteren o f het
verw ijd eren ervan.



Patrick De Groote

Geert Bourgeois

Els De Rammelaere

Louis Ide

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie.
Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen.
NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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
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