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We zetten in op een doorgedreven aanpak van het openbaar domein. Daartoe werken we een actueel fietsen voetpadenplan uit. Dat plan brengt de noden op vlak van onderhoud en herstel van de bestaande voeten fietspaden in kaart, en legt een uitvoeringsplan met budget vast.
De N-VA wil dat jaarlijks gemiddeld minstens 3 km fietspad wordt aangelegd of vernieuwd.

Enkele grote knelpunten inzake mobiliteit en verkeersveiligheid vragen bijzondere aandacht. Hier is al heel
wat voorbereidend werk geleverd. De N-VA wil nu ook uitvoeren.

Het parkeerbeleid moet deel uitmaken van mobiliteitsmanagement en stuurt met name bezoekers van
de gemeentecentra naar de juiste plek. Een nieuwe parkeerroute en parkeergeleidingssysteem moet
bereikbaarheid van en bewegwijzering naar de parkings gevoelig verbeteren.

De bestaande busverbinding met Brugge wordt zeer druk gebruikt. Het is van het grootste belang dat
deze in stand gehouden wordt en zelfs versterkt.

Belangrijk aandachtspunt is ook het zwaar verkeer, daarbij maken we onderscheid tussen doorgaand
en bestemmingsverkeer. Zwaar verkeer dat niet in onze dorpskern moet zijn, weren we maximaal uit de
centra. Dat doen we met slimme camera’s. Handhaving mag dan ook niet achterwege blijven.
Een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de E40, langs de snelweg die zorgt voor een vlottere toegang van
het industriepark. Die zorgt voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Wingenesteenweg,
Stationsstraat en de Sint-Andreaslaan. Die onnodige fileleed en luchtverontreiniging vermijdt.
Bij de straatinrichting opteert de N-VA voor een huisstijl die ervoor zorgt dat de functies van de wegen
duidelijk blijkt uit hun aankleding, waardoor voetgangers en fietsers maximaal worden beschermd, er
ruimte is voor mooie straten die uitnodigen tot respect voor de netheid en het aantal verkeersborden tot
het minimum kan herleid worden.
Trage wegen moeten geherwaardeerd worden. Een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wordt opgemaakt
voor de gehele gemeente zodat nodige onteigening mogelijk wordt. Onderhandeling met private eigenaars
tot (her)invoering van trage weg beperken tot 2 jaar.
N-VA pleit voor een andere manier van aanbesteden op basis van EMVI criteria (economisch meest voordelige
inschrijving). Hierbij wordt niet enkel naar prijs gekeken, maar worden ook andere criteria zoals kwaliteit,
communicatie met omwonenden, risicomanagement, planning, veiligheid, enz. in rekening gebracht.

HOE DOEN WE DAT?
1
Het mobiliteitsplan moet planmatig en effectief uitgevoerd worden.

2
We zetten in op een doorgedreven aanpak van het openbaar domein. Daartoe werken we een
actueel fiets- en voetpadenplan uit. Dat plan brengt de noden op vlak van onderhoud en herstel
van de bestaande voet- en fietspaden in kaart, en legt een uitvoeringsplan met budget vast.

3
De voorbije jaren is onder impuls van de N-VA sterk ingezet op bijkomende fietspaden. De
N- VA wil die lijn doortrekken. Het fietspadennetwerk wordt vervolledigd door het aanleggen
van de nog ontbrekende schakels. De N-VA wil dat jaarlijks gemiddeld minstens 3 km fietspad
wordt aangelegd of vernieuwd. De komende jaren werken we verder aan veilig fietsen en zorgen
we onder meer voor nieuwe fietspaden:
•
•
•
•
•

langs de Akkerstraat/Beverhoutsveldstraat
tussen Beernem en Oedelem in de Beernemstraat/Scherpestraat
tussen Wingene en Beernem met aandacht voor het Aanwijs
tussen Beernem en Hertsberge
een algemene verbetering en onderhoud van de fietspaden,
onder meer langs de Knesselarestraat en tussen Oostveld en Sint-Joris

4
De N-VA is er zich evenwel van bewust dat ongevallen in realiteit overal gebeuren. Toch vragen
enkele grote knelpunten inzake mobiliteit en verkeersveiligheid bijzondere aandacht. Hier is
al heel wat voorbereidend werk geleverd. De N-VA wil nu ook uitvoeren, in overleg met de
betrokken instanties. Dan denken we in de eerste plaats aan:
•
•
•
•

het kruispunt H.d’Ydewallestraat en Wingenesteenweg
de ontsluiting van de stationsomgeving
het kruispunt Den Doorn (Beekstraat/Akkerstraat)
de fietsveiligheid langs de Akkerstraat

…

5
Elk binnenrijden van de kernen moet aangeduid worden door een ‘verkeerspoort’.

6
N-VA Beernem wil een veiliger schoolomgeving voor alle scholen, waarbij voor elke school
een plan van aanpak wordt opgesteld. We moeten daarbij tegenstrijdige belangen trachten te
verzoenen. Daarbij zien we uitdagingen op vlak van
• veiligheid t.o.v. doorstroming; parkeren t.o.v. fietspaden
• bereikbaarheid t.o.v. veiligheid
• auto-, fiets-, o.v. gebruikers t.o.v. elkaar
• een maatregel die overdag de doorstroming bevordert, verhoogt ’s nachts
de onveiligheid
• flexibiliteit t.o.v. afsluiten
• concentreren mobiliteitsprobleem t.o.v. spreiden lusten en lasten
De grootste uitdaging vormt hierbij de gemeenteschool in Oedelem.
De oplossing hier kan alleen binnen een globale mobiliteitsaanpak gevonden worden.

7
De N-VA wil een toepassing van het “minder hinder” principe, waarbij bij grote
infrastructuurwerken maximaal wordt ingezet op hinderbeperking bij zowel
omwonenden als handelaars.

8
De N-VA wil dat er werk wordt gemaakt van een betere informatievoorziening voor alle
vervoerswijzen en voor alle verplaatsingsmotieven, in het bijzonder voor bewegwijzering voor
voetgangers en fietsers maar ook een duidelijk leesbaar parkeerplan.

9
Het parkeerbeleid moet deel uitmaken van mobiliteitsmanagement en stuurt met name
bezoekers van de gemeentecentra naar de juiste plek. Een nieuwe parkeerroute en
parkeergeleidingssysteem moet bereikbaarheid van en bewegwijzering naar de parkings
gevoelig verbeteren. Daardoor kunnen de files en het parkeerzoekend verkeer worden
teruggedrongen. Parkeerruimtes moeten zoveel mogelijk mobiliteitsknooppunten worden,
waar men kan overstappen naar het openbaar vervoer, met fietsvoorzieningen (fietsenstalling,
huurfietsen), enz. We voeren daarbij een actief beleid om potentiële parkeerterreinen
meervoudig te gebruiken.

…

10
De eigenheid van de gemeente laat een volledige afhankelijkheid van het openbaar vervoer niet
toe. Het is vooral belangrijk dat er geen afbouw is van de bestaande mobiliteitsmodi inbegrepen
de modi autoverkeer, openbaar vervoer en fiets. Een aantal punten zijn hierbij belangrijk.

11
Het station van Beernem staat onder druk. Lijnen werden afgeschaft en de dienstverlening is
verminderd. Als men naar Aalter moet, zal dit het autogebruik laten toenemen, ook al werkt
met multimodaal. Verminderde mobiliteit is er niet alleen in Beernem maar ook in Aalter.

12
De bestaande busverbinding met Brugge wordt zeer druk gebruikt. Het is van het grootste
belang dat deze in stand gehouden wordt en zelfs versterkt.

13
Combimobiliteit moet financieel en in tijd haalbaar zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat men
EN een auto EN een fiets EN een treinabonnement moet hebben om te kunnen pendelen.

14
De bestaande weginfrastructuur ontlasten is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is een
eerlijke spreiding van de bewegingen. In Beernem zijn recentelijk heel wat overwegen gesloten
en zullen mogelijks in de toekomst sommige wegen niet meer voor verkeer toegankelijk
worden. Dit concentreert alle verkeer op enkele assen. Leuk voor wie niet op die assen woont,
minder leuk voor wie er wel woont, zowel voor de doorstroming als voor de veiligheid.

15
Vraag is of het milieuaspect belangrijk blijft van zodra auto’s elektrisch worden. De relevantie
van elektrische auto’s en fietsen kan niet onderschat worden. Die overweging nemen we op in
ons mobiliteitsplan.

…

16
Belangrijk aandachtspunt is ook het zwaar verkeer, daarbij maken we onderscheid tussen
doorgaand en bestemmingsverkeer. Zwaar verkeer dat niet in onze dorpskern moet zijn, weren
we maximaal uit de centra. Dat doen we met slimme camera’s. Handhaving mag dan ook niet
achterwege blijven.

17
Naast woon-werkverkeer ook aandacht voor vrijetijdsverkeer : kinderen naar sportvereniging
of muziekschool brengen, meest diverse tijdstippen en vaak ook op zelfde momenten. We
stimuleren alternatieve, verkeersveilige routes.

18
Een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de E40, langs de snelweg die zorgt voor een vlottere
toegang van het industriepark. Die zorgt voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid
in de Wingenesteenweg, Stationsstraat en de Sint-Andreaslaan. Die onnodige fileleed en
luchtverontreiniging vermijdt. Beernem en Vlaanderen slaan hiervoor de handen in elkaar. Met
de natuurverenigingen en agentschappen sluiten we daarnaast een groot natuurpact waarbij we
eventuele gebruikte groene ruimte ruimschoots te compenseren. We investeren zo in bijkomend
natuurgebied in onze gemeente, net zoals dat het gebeurde bij de aanleg van het 3e en 4e spoor.
Een nieuwe ontsluitingsweg die het zwaar verkeer uit Beernem weert, die de economische
ontwikkeling stimuleert, de leefbaarheid verhoogt en dat nog eens combineert met duurzame
natuurontwikkeling en betere luchtkwaliteit..

19
De kanalen snijden reeds door het landschap, moeten we deze niet maximaal gaan benutten
als verbinding?

20
De as Sijselestraat-Beernemstraat is ingekleurd als Secundaire Weg met doortocht in Oedelem.
We onderzoeken een degradatie tot lokale weg mét verbod op zwaar, doorgaand verkeer.

21
Educatie, infrastructuur en handhaving zijn voor de N-VA onlosmakelijk met elkaar verbonden
om respectvol met elkaar om te gaan in het verkeer.

…

22
Bij de aanpassing van het verkeerscirculatieplan vertrekt de N-VA van drie principes:
• een vlot bereikbare dorpskernen voor wie er woont, werkt en winkelt
• veiligheid in het verkeer, vooral voor de zwakke weggebruikers
• weren van het doorgaand vracht- en autoverkeer

23
Veiligheid wordt in de hand gewerkt via een doordachte inrichting van de openbare ruimte,
duidelijke signalisatie en verantwoord gedrag van de weggebruikers. Bij de straatinrichting
opteert de N-VA voor een huisstijl die ervoor zorgt dat de functies van de wegen duidelijk blijkt
uit hun aankleding, waardoor voetgangers en fietsers maximaal worden beschermd, er ruimte is
voor mooie straten die uitnodigen tot respect voor de netheid en het aantal verkeersborden tot
het minimum kan herleid worden.

24
Door structurele samenwerking met de mobiliteitsdienst verankert de politie zich in het lokale
mobiliteitsbeleid.

25
Trage wegen moeten geherwaardeerd worden. Een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wordt
opgemaakt voor de gehele gemeente zodat nodige onteigening mogelijk wordt. Onderhandeling
met private eigenaars tot (her)invoering van trage weg beperken tot 2 jaar.

26
N-VA pleit voor een andere manier van aanbesteden, waarbij we ons laten inspireren door het
Nederlandse model: aanbesteden op basis van EMVI criteria (economisch meest voordelige
inschrijving). Hierbij wordt niet enkel naar prijs gekeken, maar worden ook andere criteria
zoals kwaliteit, communicatie met omwonenden, risicomanagement, planning, veiligheid, enz.
in rekeninggebracht.

27
We onderzoeken de mogelijkheden om een gemeentelijke busdienst in te richten voor schoolvervoer van de scholen op ons grondgebied. Ook verenigingen en organisaties kunnen beroep
doen op dit gemeentelijk busvervoer.

…

HERINRICHTING GALGEVELD. Het wegdek in Galgeveld in Sint-Joris is in mindere staat. De straat
heeft ook geen duidelijke of veilige voetpaden en weinig aantrekkelijk groen. De boompjes
staan daarenboven slecht ingepland en heel wat exemplaren zijn ziek. Kortom, de straat kan een
verfraaiingsbeurt meer dan gebruiken. Een herinrichting met veilige voetpaden en aantrekkelijk
groen is aangewezen.
LICHTGEVENDE FIETSPADEN. In Polen worden nieuwe lichtgevende fietspaden uitgetest. Ze zijn
veilig en honderd procent milieuvriendelijk. De fietspaden zijn gemaakt van een speciale stof:
fosfor. Die stof verzamelt overdag zonlicht en schijnt ’s nacht blauw. De fietspaden kunnen zo
tien uur lang licht geven. Een ideetje voor Beernem?
VEILIG KRUISPUNT DEN DOORN. De veiligheid en zichtbaarheid aan het kruispunt Den Doorn
van de Akkerstraat, Beverhoutsveldstraat en Beekstraat is voor heel wat verbetering vatbaar.
Ook voor fietsers is het gevaarlijk oversteken. Een rondpunt of aangepast kruispunt zou een hele
stap vooruit zijn.
VEILIG FIETSEN IN DE PARKSTRAAT. Het fietspad in de Parkstraat is voor een groot stuk
aanliggend aan de rijweg vanaf de brug over het kanaal tot aan het stuk ter hoogte van de
KBC. Fietsen langs dit traject is onveilig. Nochtans gaat het om een drukke fietsverbinding met
veel fietsers richting station en naar het sportpark. Ook ligt de school Drie Beertjes langs het
traject. Met de Atletiekpiste en straks de fuif- en turnzaal zal dit fietsverkeer enkel toenemen.
Een heraanleg van dit stuk waarbij fietsers worden afgescheiden van het drukke verkeer kan de
verkeersveiligheid in grote mate bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door het fietspad achter de
parkeerstroken te leggen. Ter hoogte van de stationstraat is een fietsoversteek noodzakelijk om
het fietsverkeer van de fietsbrug naar het station veilig te laten verlopen.

SCHAARSE OPEN RUIMTE SLIM VRIJWAREN
Lintbebouwing en verharding van de oppervlakte blijven toenemen, ook op plaatsen die
ver van voorzieningen liggen of die enkel met
de wagen bereikbaar zijn. Ook de files worden
steeds langer. Tegelijkertijd neemt de behoefte
aan woningen en voorzieningen toe, onder
meer door de gezinsverdunning – de vermindering van het aantal personen per gezin – en
de bevolkingstoename.

Het netwerk van voetpaden, wandelroutes,
fiets- en autowegen verbindt buurten met
functies zoals wonen, winkelen en werken.
Daarmee draagt het bij aan de samenhang
binnen ons dorp. De N-VA ziet dat netwerk
en de publieke ruimte als een brug tussen
mensen en gemeenschappen en vindt het
daarom normaal dat ruimtelijke ontwikkelingen hiermee rekening houden.

Als we rekening willen houden met die maatschappelijke tendensen, is het noodzakelijk
om het beleid inzake ruimtelijke ordening de
goede richting uit te sturen. Er is nood aan
een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt
voor een ruimtelijke ordening die de schaarse
open ruimte vrijwaart. Door in te zetten op
slimmer ruimtegebruik, kwaliteit en efficiëntie versterken we onze dorpskernen.

De essentiële vraag voor de N-VA is: hoe
kunnen we plannen effectief uitvoeren en wel
op zo’n manier dat ze door de burger worden gedragen? Daarnaast vindt de N-VA dat
het meer dan ooit tijd is om te kiezen: welke
projecten maken echt het verschil voor onze
gemeente?

Verdichting impliceert absoluut niet dat alles
bebouwd en verhard moet worden of dat
iedereen in de stad moet gaan wonen. We
kunnen het ruimtelijk rendement op verschillende manieren verhogen. Met respect voor
de bestaande woningen en met aandacht voor
speelpleinen en bijkomend groen kunnen we
aangename en leefbare buurten ontwikkelen.
Verdichting is meer dan het bouwen van hoge
appartementsgebouwen. Verdichting moet altijd maatwerk zijn, op maat van de gemeenten
en de bebouwde omgeving.
Ruimtelijke ordening en mobiliteit moeten samen aangepakt worden. De manier waarop je
de ruimte organiseert, bepaalt hoe je je in die
ruimte verplaatst. Mobiliteitsingrepen moeten
rekening houden met de impact op de directe
omgeving, zoals de impact op het woonklimaat en de bereikbaarheid van aanpalende
handelszaken. Ook hier moet men streven
naar kwaliteit en kunnen mobiliteit en ruimtelijk beleid niet los van elkaar wordengezien.

Het proces van ruimtelijke ordening verloopt
nog te traag en daar zijn volgens de N-VA
drie redenen voor. De structuurplannen zijn
veel te gedetailleerd, waardoor de strategische
visie die erachter zou moeten zitten, verloren
gaat in een eindeloze waslijst aan mogelijke
acties en randvoorwaarden. Een tweede reden
is dat de plannen gebaseerd zijn op cijfers
en studies die niet meer actueel zijn. Tot slot
wordt het steeds duidelijker dat de plannen
teveel droom en te weinig daad zijn.

…

Voor elke beslissing op vlak van Ruimtelijke
Ordening wil de N-VA vier toetsstenen hanteren:
TIJD VOOR POSITIEVE KEUZES
Beleid voeren is voor de N-VA in de eerste plaats uitgesproken en gedragen keuzes
durven maken. De meest populaire keuze is
daarbij niet altijd de juiste keuze. De juiste
keuze is voor de N-VA een keuze die welvaart
en welzijn verenigt en die maximaal het algemeen belang dient, met oog voor de noden
van elkeburger.
MET REALITEITSZIN EN OOG VOOR
HAALBAARHEID EN BETAALBAARHEID
Plannen maken is dromen van een betere
leefomgeving. De N-VA wil mee bouwen aan
die leefomgeving, maar wil tegelijk met beide
voeten op de grond blijven zodat de gewenste
ontwikkelingen ook realiteit kunnen worden.
We willen focussen op de uitvoering van de
plannen, eerder dan op het maken van de
plannen op zich. Vooraf nadenken over de
haalbaarheid en alle plannen bespreken met
alle betrokken partners is daarbijessentieel.
VOLGENS EEN OBJECTIEVE EN ZAKELIJKE LIJN
De N-VA wil zich onderscheiden in het
politieke landschap door in elke beslissing
een zakelijke lijn aan te houden. Eerder dan
individuele belangen, moeten objectieve elementen de doorslag geven, met oog voor het
algemeen belang en al zijn facetten.
HELDER, OPEN EN INOVERLEG
De N-VA wil investeren in overleg en open
communicatie. Lokale besturen moeten
volgens de N-VA uitgaan van een vertrouwen
in de burger, eerder dan vanuit controle en
wantrouwen.
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We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente, met ontwikkelingskansen voor alle
sectoren. In het ruimtelijk beleid van de N-VA ligt de nadruk op kernversterking met behoud van het
eigen karakter, verdichting van het bebouwde gebied en het structureel beschermen van de open ruimte.
We stellen een plan (RUP) op voor de open ruimte om bouwvrije zones, stiltegebieden en
openruimteverbindingen af te bakenen en leggen dat vast in de ruimtelijke planning. Zo wordt de open
ruimte beter beschermd.

We evalueren de lintbebouwingen in onze gemeente, en stellen een RUP rond lintbebouwing op:
ingrijpen en afbouwen waar dat kan, met herstel van ecologische verbindingen of open ruimteverbindingen
doorheen de linten.

Bij grotere bouwprojecten leggen we in de bouwvergunning voorwaarden op. Zo moet de ontwikkelaar
instaan voor bijv. openbaar groen, waterbuffering, een speelpleintje en waarom niet elektrische
laadpalen, voetgangers- en fietsdoorsteken, …. Daardoor krijgt de omgeving niet alleen de lasten, maar ook
de lusten van de nieuwe ontwikkeling, wat de leefkwaliteit van de hele buurt verhoogt.

N-VA Beernem vindt het een plicht van de gemeente dat zijn kopers van woningen en gronden
correcte informatie kan verstrekken omtrent bijvoorbeeld erfgoedkundige verplichtingen en
wateroverlastproblemen.

HOE DOEN WE DAT?
1
We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente, met ontwikkelingskansen
voor alle sectoren. In het ruimtelijk beleid van de N-VA ligt de nadruk op kernversterking
met behoud van het eigen karakter, verdichting van het bebouwde gebied en het structureel
beschermen van de open ruimte.

2
Nieuwe projecten verbinden we met de buurt via voetwegen en fietspaden (‘tragewegen’).

3
We stimuleren het meervoudig ruimtegebruik en het delen van de ruimte. Zo kunnen
bedrijfsparkings en sportzalen van scholen na de gewone gebruiksuren worden opengesteld
voor publiek gebruik. Daken van supermarkten of grote gebouwen kunnen dienen voor
energievoorziening door het plaatsen van zonnepanelen.

4
In Vlaanderen is de open ruimte echter sterk versnipperd. Dat is ook in Beernem het geval.
Lintbebouwing en uitgespreide verkavelingen hebben de open ruimte aangetast en in snel
tempo volgebouwd. Ook de herbestemming van voormalige boerderijen tot allerlei nieuwe
functies kan een bedreiging vormen voor het open karakter van het platteland en voor de
landbouwsector, en moet grondig worden geëvalueerd.

5
We stellen een plan (RUP) op voor de open ruimte om bouwvrije zones, stiltegebieden en
openruimteverbindingen af te bakenen en leggen dat vast in de ruimtelijke planning. Zo wordt
de open ruimte beter beschermd.

…

6
We evalueren de lintbebouwingen in onze gemeente, en stellen een RUP rond lintbebouwing
op: ingrijpen en afbouwen waar dat kan, met herstel van ecologische verbindingen of openruimteverbindingen doorheen de linten.

7
We zoeken alternatieven voor verharding in de openbare ruimte (groene kerkhoven,
parkeerterreinen, bermen, …), ook in dichter bebouwd gebied.

8
Met de opmaak van RUP Open ruimte concretiseren we onze visie op de open ruimte.Bij dit
alles stelt men de inbedding van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen voorop.

9
Bij grotere bouwprojecten leggen we in de bouwvergunning voorwaarden op. Zo moet de
ontwikkelaar instaan voor bijv. openbaar groen, waterbuffering, een speelpleintje en waarom
niet elektrische laadpalen, voetgangers- en fietsdoorsteken, …. Daardoor krijgt de omgeving
niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de nieuwe ontwikkeling, wat de leefkwaliteit van de
hele buurt verhoogt.

10
We zetten in op de uitbouw van een functioneel en recreatief netwerk van trage wegen, zowel
in de woonwijken als in de open ruimte. Wandel- en fietswegen verbinden deelgemeenten,
verbinden wijken en verbinden mensen. We geven speciale aandacht aan de veilige en autoluwe
inrichting van schoolomgevingen.

11
We organiseren een gemeentedebat over de ruimtelijke toekomst van Beernem. Iedereen die
wil nadenken over de toekomst van onze gemeente kan aan het debat deelnemen. Er is ruim de
gelegenheid voor discussie en overleg. Alle ideeën en voorstellen worden meegenomen bij de
verdere ontwikkeling van het ruimtelijk beleid inBeernem.

…

12
De N-VA wil dat ruimtelijke uitvoeringsplannen getoetst worden aan hun mogelijke budgettaire
gevolgen en vindt dat een plan maken pas zin heeft als het ook uitgevoerd kan worden.

13
N-VA Beernem wil resoluut kiezen voor een volwassen en correct vergunningsbeleid,
gebaseerd op feiten en bewaakt via een faire handhaving.

14
N-VA Beernem vindt het een plicht van de gemeente dat zijn kopers van woningen en gronden
correcte informatie kan verstrekken omtrent bijvoorbeeld erfgoedkundige verplichtingen
en wateroverlastproblemen. De gemeente heeft op dit ogenblik geen rechtstreekse dienst
die bindend advies geeft hierover. Hierdoor blijven kopers en potentiële kopers in de
onduidelijkheid in verband met hun aankoop, bijvoorbeeld : is mijn hoeve beschermd,
hoeveel mag ik bijbouwen, is mijn perceelwatergevoelig? …

ERFGOED OM TE KOESTEREN
Onze blik is gericht op de wereld maar onze
wortels liggen in onze straat, onze wijk, in ons
dorp, in onze gemeenschap. Die wortels, tradities en zijn doorheen de jaren sterk in onze
lokale gemeenschap geworteld en kleuren
mee de identiteit van ons dorp.
Erfgoed gaat over alles wat we overerven van
vorige generaties. Erfgoed gaat over wat we
het bewaren waard vinden voor de volgende
generaties. Van gebouwen tot verhalen en
gebruiken. Iets wordt erfgoed als we het de
moeite vinden om het te bewaren voor de
toekomst. Wat de moeite is, bepaalt ieder voor
zich. Maar als veel mensen iets de moeite vinden om te bewaren, spreken we van cultureel
erfgoed. En dan hebben we het over onszelf,
over onze identiteit en dus over wie we zijn.
Erfgoed gaat over de zorg voor het verleden,
over wat ons willens nillens verbindt, en dus
ook over onze toekomst, dus ook over zij die
na ons komen.

Het is belangrijk om die verbindende elementen, die wezenlijke onderdelen van onze
Vlaamse identiteit, ons Beernems DNA naar
boven te halen, in kaart te brengen en aan de
buitenwereld te tonen. We moeten waarderen
wat we uit het verleden hebben overgeërfd,
die zaken waaraan we waarde hechten en die
betekenis geven. Het zijn de zaken die we willen doorgeven aan de volgende generaties.
Nog teveel mensen zien de beperkingen van
een erfgoedwoning of -gebouw. Vaak hebben die te maken met ruimtelijke ordening.
Toch zijn er heel wat mogelijkheden. Deze
panden krijgen sneller afwijkingen op vlak
van energienormen of een nieuwe functie
als ze zonevreemd zijn. De N-VA gaat voor
een objectieve waardebepaling. Het nieuwe
waarderingsplan én de nieuwe erfgoedpremie moeten Beernemnaars warm maken om
een erfgoedpand aan te kopen en er voor te
zorgen.
Erfgoed is kostbaar, en is meer dan alleen
‘geklasseerde gebouwen’. Het gaat over de geschiedenis van een lokale samenleving. Als er
nu niet wordt ingezet op Erfgoed, dan dreigt
de gemeente binnen een jaar of twintig in een
soort identiteitscrisis terecht te komen. Dat
willen wij alvast vermijden.
Ook denken we na over de toekomst van onze
parochiekerken en leggen we de mogelijke
toekomstscenario’s vast in een gedragen kerkenbeleidsplan. Hierbij betrekken we zowel
de kerkbesturen als de lokale gemeenschap.
Bij de neven- en/of herbestemming van
kerkgebouwen spelen we in op lokale, maatschappelijke behoeften en hebben we oog
voor de cultuurhistorische erfgoedwaarde van
de gebouwen.
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Op basis van het waarderingsplan worden aanbevelingen voor het toekomstig beheer van één of meerdere
panden bepaald.

De nieuwe erfgoedpremie geeft effectieve ondersteuning bij de renovatie of het onderhoud van deze
panden.

Met tentoonstellingen en evenementen willen we ons cultureel erfgoed, wie we zijn, onder de aandacht
brengen. En dan is het zichtbare resultaat, de tentoonstelling slechts één aspect. Het in kaart brengen en
het bij elkaar brengen is misschien wel het belangrijkste. Door middel van expo’s vrijwaren we een stukje
erfgoed dat misschien verloren dreigt te gaan en bewaren we dat voor de toekomst.
Mooie en waardevolle tradities zoals Sinterklaas, ‘de koers’ en onze cafécultuur moeten behouden en
versterkt worden.

De beste garantie om historische gebouwen te bewaren is ze een hedendaagse bestemming te geven. Het
gemeentebestuur stelt, in overleg met het Centraal Kerkbestuur en de vijf kerkfabrieken, een totaalplan op.
Voor een deel van het kerkelijk patrimonium is een nieuwe, gedeeltelijke invulling onvermijdelijk, gezien
de vele parochiekerken in onze gemeente.
Beernem ontwikkelt een duidelijke visie inzake roerend erfgoed en koppelt hier een archiefbeleid aan
vast. Dit start met een brede inventarisering van het waardevol roerend erfgoed in de gemeente. Bijzondere
aandacht gaat naar het archief van de verschillende verenigingen die Beernem rijk is. Deze worden in kaart
gebracht en archiefmogelijkheden worden aangeboden.

HOE DOEN WE DAT?
1
De N-VA wil kandidaat-kopers of eigenaars meer duidelijkheid bieden over de erfgoedwaarde
van een woning of gebouw. Het nieuwe waarderingsplan is meer dan een loutere opsomming
maar ook een waardebepaling meegeven. De lijst moet een echt werkinstrument worden. Er
is nood aan duidelijkheid, rechtszekerheid en transparantie. Door een classificatie in deze
Inventaris aan te brengen geven we duidelijke informatie over de erfgoedwaarde van een pand,
de verhouding van verschillende panden ten opzichte van elkaar en hun rol in de ruimtelijke
structuur van onze gemeente.

2
Op basis van het waarderingsplan worden aanbevelingen voor het toekomstig beheer van één of
meerdere panden bepaald.

3
De nieuwe erfgoedpremie geeft effectieve ondersteuning bij de renovatie of het onderhoud van
deze panden.

4
Met tentoonstellingen en evenementen willen we ons cultureel erfgoed, wie we zijn, onder de
aandacht brengen. En dan is het zichtbare resultaat, de tentoonstelling slechts één aspect. Het
in kaart brengen en het bij elkaar brengen is misschien wel het belangrijkste. Door middel van
expo’s vrijwaren we een stukje erfgoed dat misschien verloren dreigt te gaan en bewaren we dat
voor de toekomst.

5
Mooie en waardevolle tradities zoals Sinterklaas, ‘de koers’ en onze cafécultuur moeten
behouden en versterkt worden.

…

6
Begraafplaatsen zijn een fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Ze zijn niet alleen een
laatste rustplaats maar bieden ook een uniek beeld van de geschiedenis en identiteit van onze
dorpsgemeenschap. We zetten onze inspanningen om onze begraafplaatsen om te vormen tot
begraafparken verder. In Sint-Joris zorgen we voor een begraafbos.

7
De beste garantie om historische gebouwen te bewaren is ze een hedendaagse bestemming
te geven. Het gemeentebestuur stelt, in overleg met het Centraal Kerkbestuur en de vijf
kerkfabrieken, een totaalplan op. Voor een deel van het kerkelijk patrimonium is een nieuwe,
gedeeltelijke invulling onvermijdelijk, gezien de vele parochiekerken in onze gemeente.
De N-VA gelooft in de meerwaarde en mogelijkheden van zo’n projecten voor onze gemeente.
In alle openheid en met de nodige omzichtigheid, overleg en respect zoeken we naar nieuwe
nevenbestemmingen voor de Beernemse parochiekerken. Voor de N-VA kunnen nieuwe
investering in het kerkelijk patrimonium enkel wanneer ze gepaard gaan met een nevenof herbestemming. Die krachtlijnen worden opgenomen in het meerjarig kerkenplan. De
gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een rouwcentrum of aula voor burgerlijke begrafenis
te voorzien.

8
We kunnen de mensen die zich inzetten voor het behoud van ons erfgoed dan ook niet
dankbaar genoeg zijn. Erfgoedmakers zijn vaak niet zo zichtbaar. We ondersteunen en
stimuleren verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en de ontsluiting van
ons erfgoed.

9
In het gemeentelijk erfgoedbeleid krijgen ook landschapselementen en straatgezichten een
volwaardige plaats. Ook de zogenaamde trage wegen horen hierbij.

10
De N-VA breekt een lans voor de typische kapelletjes die onze gemeente rijk is. Ook hier is
goed onderhouden de boodschap. De mogelijkheden op vlak van wandel- en fietstoerisme zijn
enorm.

…

11
Beernem ontwikkelt een duidelijke visie inzake roerend erfgoed en koppelt hier een
archiefbeleid aan vast. Dit start met een brede inventarisering van het waardevol roerend
erfgoed in de gemeente. Bijzondere aandacht gaat naar het archief van de verschillende
verenigingen die Beernem rijk is. Deze worden in kaart gebracht en archiefmogelijkheden
worden aangeboden.

12
De gemeente zorgt voor een aangepaste archiefruimte en een depot voor lokaal erfgoed en
maakt die toegankelijk voor onderzoekers, studenten en geïnteresseerden. De N-VA wil het
project van het archief in de HMMG-kerk effectief realiseren.

13
De gemeente zoekt en versterkt intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met het oog
op een optimale ondersteuning, omkadering en coördinatie van het erfgoedbeleid en de
erfgoedmedewerkers.

14
Het gemeentebestuur ondersteunt, stimuleert en faciliteert historisch onderzoeken publicaties
over het gemeentelijk roerend, onroerend en immaterieel erfgoed.

…

VOLWAARDIG GEMEENTEARCHIEF. Groot Beernem is rijk gezegend met erfgoed. Om dit erfgoed
te ontsluiten kan er volgens mij een goed ontsloten gemeentelijk archief komen, waar alle foto’s,
en oude documenten op juiste temperatuur en met de juiste technologie kan ontsloten worden.
Naar mijn idee kan men een archief best huisvesten in een oud historisch pand. Dit zou een
kerkgebouw kunnen zijn, maar ook een pand zoals de site Maes in Oedelem. Naar voorbeeld
van Sluis zou men in het archief ook een tijdelijke of permanente tentoonstelling kunnen
organiseren, Oedelem en de overige Beernemse deelgemeenten hebben bergen historisch
materiaal.

De N-VA maakt het verschil op lokale economie,
jeugd, cultuur en sport. N-VA bracht de
voorbije jaren een nieuwe dynamiek op gang.
Die inspanningen voeren we op en maken we
ook in andere beleidsdomeinen mogelijk. De
investeringen in infrastructuur vullen we in met
vernieuwend beleid, niet de structuren maar de
Beernemnaar staat centraal.

EEN BLOEIEND ECONOMISCH WEEFSEL
Met N-VA dragen we onze lokale ondernemers, handelaars en bedrijven een warm hart
toe. Zij vormen de basis van onze welvaart,
zorgen voor tewerkstelling en dragen bij tot
het welzijn van onze burgers. Daarom willen
we hen ook maximaal kansen bieden.
We willen klanten activeren en hen stimuleren om te komen (en blijven) winkelen en
consumeren in eigen gemeente. Met N-VA
willen we handelaars ondersteunen bij de
organisatie van allerlei commerciële acties.
Vlotte bereikbaarheid is noodzakelijk. We
maken werk van een slim en doordacht parkeerbeleid en tekenen een minder hinder-beleid uit.

Innovatie en slimme digitalisering zijn niet
meer weg te denken bij nieuwe consumentenbeleving. De gemeente ondersteunt innovatie
en digitalisering in de omslag naar een slimme kern.
Om een ondernemingsvriendelijk klimaat
te scheppen wil de N-VA verder inzetten op
administratieve vereenvoudiging en digitalisering, bedrijventerreinmanagement stimuleren, de dienst lokale economie professionaliseren en ondernemersnetwerken stimuleren.
De N-VA werkte de voorbije 5 jaar hard aan
een positief, open en ondersteunend beleidskader. Elke dag waken we over de belangen
van onze lokale economie. Die verandering
willen we de komende jaren verder zetten.
Die lijn willen wij samen met u doortrekken.
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Met de N-VA geloven we in het activeren van klanten en wensen we hen te stimuleren om te komen (en
blijven) winkelen en consumeren in Beernem. Daarom bouwen we verder op het commercieel strategisch
plan en breiden we het uit.
N-VA wil een slim en doordacht parkeerbeleid. Leefbare kernen zijn uiteraard ook vlot bereikbare
kernen. Bereikbaarheid staat voor ons gelijk met een slim en doordacht parkeerbeleid. We zetten in op alle
vervoersmiddelen en weren de auto niet zomaar uit het centrum.

De N-VA wil werk maken van een structurele samenwerking tussen ondernemingen op een
bedrijventerrein. De gemeente neemt het initiatief om bedrijventerreinmanagement op te starten en
ondersteunt de samenwerking tussen de bedrijven.
We bakenen de kernwinkelgebieden af en leggen de focus op een maximale invulling van commerciële
panden in de kern. De aanwezigheid van een voldoende divers en kwaliteitsvol commercieel aanbod vormt
een belangrijke hefboom voor de dynamiek en leefbaarheid in onze gemeente. We maken daarom werk van
een evenwichtige mix van handel, horeca en diensten in combinatie met andere functies zoals wonen,
vrije tijd en openbaar groen.
We zetten in op sociale economie dat aanvullend is op de private sector. De N-VA wil onderzoeken hoe
sociale tewerkstelling in de landbouw kan worden geïntegreerd.

De N-VA wil verder werk maken van een sterk toeristisch imago. We zetten in op dag- en
verblijfstoerisme en werken verschillende toeristische arrangementen uit in samenwerking met lokale
toeristische actoren. We promoten Beernem als toeristische bestemming : ‘dagje uit, weekendje weg’.
De N-VA wil horeca en toerisme verbinden. Een bloeiende en kwaliteitsvolle horeca draagt in grote mate
bij tot de leefbaarheid van onze gemeente. Horeca biedt lokale tewerkstelling, verhoogt de toeristische
aantrekkingskracht en draagt bij tot een sterk sociaal weefsel.
De Beernemse jachthaven en het kanaal moeten we nog meer als troef uitspelen.

HOE DOEN WE DAT?
1
De N-VA wil klant en bezoeker activeren. Een leefbare kern moet het hebben van regelmatig
bezoek van zowel inwoners als bezoekers. Met de N-VA geloven we in het activeren van
klanten en wensen we hen te stimuleren om te komen (en blijven) winkelen en consumeren in
Beernem. Daarom bouwen we verder op het commercieel strategisch plan en breiden we het
uit. In het bijzonder denken we aan het systeem van de gemeentelijke cadeaubon, het magazine,
de joynpas, de welkomstpakketten enz.

2
Buurtwinkels vervullen een belangrijke economische, maar ook sociale rol in hun omgeving.
Daarom wil de N-VA hun voortbestaan bevorderen. De buurtwinkels op het hele grondgebied
worden in kaart gebracht en ondersteunende acties ontwikkeld.

3
De N-VA gaat voor een doorgedreven samenwerking met economische actoren. De gemeente
neemt hierbij de taak van regisseur op: ze activeert en ondersteunt de handelaars bij de
organisatie van allerlei commerciële acties. Dit kan onder de vorm van een vaste Raad voor
Lokale Economie maar kan evengoed een ad-hoc-overlegplatform zijn. De Raad en deze
platformen treden op als klankbord en strategische partner van het lokaal economisch beleid.

4
Beernem moet lokaal ondernemerschap nog meer stimuleren. We geven extra impulsen voor
starters die zich nieuw vestigingen in onze gemeente:
• In de eerste plaats faciliteert of ondersteunt de gemeente informatiesessies
(bijv. rond e-commerce), begeleidings- of opleidingstrajecten en sensibiliseringacties
rond ondernemerschap.
• In overleg met de lokale handelaars zetten we peterschapsprojecten op. In een peterschapsproject treedt een ervaren handelaar op als peter en mentor van een jonge, startende ondernemer. Op die manier wordt de ervaring en kennis van lokale handelaars
maximaal benut in het voordeel van de handelskern.

…

5
N-VA wil een slim en doordacht parkeerbeleid. Leefbare kernen zijn uiteraard ook
vlot bereikbare kernen. Bereikbaarheid staat voor ons gelijk met een slim en doordacht
parkeerbeleid. We zetten in op alle vervoersmiddelen en weren de auto niet zomaar uit het
centrum.
• We maken werk van een evenwichtig en gespreid aanbod aan parkeervoorzieningen en
zetten in op alle vervoersmiddelen. De focus ligt hier op een slimme differentiatie van
parkeermogelijkheden in functie van wonen, werken en bezoeken.
• In het kernwinkelgebied zelf zetten we in op kort parkeren door bijv. 30 minuten gratis
parkeren of een blauwe zone te voorzien. Zo blijven winkels bereikbaar voor auto’s én
stimuleren we ook voldoende circulatie.
• Naast kort parkeren er is ook nog plaats voor een beperkt aanbod
lang parkeren in het centrum.

6
Werken aan het openbaar domein zijn noodzakelijk voor een betere veiligheid, bereikbaarheid
en leefbaarheid van straten en kernen. Voor de N-VA is het uitgangspunt hoe dan ook duidelijk:
we beperken de hinder tot een minimum. Dat betekent:
• In de mate van het mogelijke houdt de gemeente rekening met bekommernissenbij de
uitvoering en wordt ingezet op fasering.
• Tijdens de uitvoering communiceert de gemeente eerlijk en transparant in functie van
de voortgang.
• Daarnaast zet de gemeente in op ondersteuning van haar ondernemers tijdens de werken. De gemeente informeert de handelaars tijdig over vergoedingen of andere steunmaatregelen. Ze kan commerciële acties faciliteren en —als compensatie— werk maken
van bepaalde, eenmalige vrijstellingen van belastingen. (Met ingang van 1 juli 2017 kan
elke detailhandelaar in Vlaanderen aanspraak maken op een automatische hinderpremie
van 2.000 euro.)

7
Beernem zet in op versnelde digitalisering van haar dienstverlening en administratieve
vereenvoudiging. Het digitaal loket werken we verder uit tot een uniek loket waar ondernemers
eenvoudig en snel aanvragen kunnen indienen. Ondernemers kunnen de status van hun
aanvraag permanent digitaal opvolgen.

8
We zorgen voor een correct en duidelijk vergunningsbeleid en een vermindering van de
regeldruk.

…

9
Beernem staat voor een ondernemingsvriendelijk fiscaalbeleid.

10
De N-VA wil werk maken van een structurele samenwerking tussen ondernemingen op
een bedrijventerrein. De gemeente neemt het initiatief om bedrijventerreinmanagement
op te starten en ondersteunt de samenwerking tussen de bedrijven. De gemeente heeft
hier een coördinerende rol: bedrijven werken zelf concrete acties uit (bijv. collectieve
bedrijfsopleidingen, camerabeveiliging, …).

11
Beernem stimuleert lokaal ondernemerschap stimuleren. De N-VA wil innoverende projecten
uitwerken die Beernem als winkelgemeente promoten, de commerciële uitstraling van de
dorpskernen versterken, de ondernemers via infosessies en belangenbehartiging ondersteunen
en het ontwikkelen van nieuwe handelsconcepten.

12
De dienst lokale economie vorm een professioneel en centraal aanspreekpunt voor ondernemers
en zelfstandigen. Bij specifieke procedures krijgen ondernemingen de garantie op concrete
beslissingen binnen een redelijke termijn.

…

13
We bakenen de kernwinkelgebieden af en leggen de focus op een maximale invulling van
commerciële panden in de kern. De aanwezigheid van een voldoende divers en kwaliteitsvol
commercieel aanbod vormt een belangrijke hefboom voor de dynamiek en leefbaarheid in onze
gemeente. We maken daarom werk van een evenwichtige mix van handel, horeca en diensten in
combinatie met andere functies zoals wonen, vrije tijd en openbaar groen. Dat doen we door:
• Het winkelkernversterkend beleid vormt een substantieel onderdeel van een gemeentelijk economisch beleidsplan.
• Beernem legt specifieke stedenbouwkundige voorschriften vast om de ontwikkeling van
handel, horeca en/of diensten te faciliteren in specifiek afgebakende zones die overeenkomen met het kernwinkelgebied.
• Met een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP geeft de gemeente concreet uitvoering aan de
specifieke en gewenste ruimtelijke ontwikkeling binnen een welbepaald gebied. Met een
handelsvestigingsconvenant geven we het aanbod en de locatie van nieuwe commerciële
ontwikkelingen voor een stuk actief mee vorm.
• In een convenant maken we in overleg met projectontwikkelaars afspraken over assortimenten, winkelvloeroppervlaktes en financiële bijdragen in acties voor kernversterking.
Daarbij houden we het evenwicht tussen een zekere mate van sturing en de vrijemarktwerking.
• Eigenaars sporen we aan om hun leegstaand pand op korte termijn te verhuren en
krijgen in ruil een vrijstelling van de leegstandsheffing. Deze tijdelijke handelszaken zijn
geen structurele oplossing, maar kunnen wel dienen om de mogelijkheden van leegstaande panden in de kijker te zetten.
• De gemeente zorgt voor een actieve monitoring van de leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten op haar grondgebied

14
De N-VA maakt werk van meer werkgelegenheid in eigen regio. Dat doen we door het
ontwikkelen van lokaal en regionaal aanbestedingsbeleid. We zetten in op sociale economie dat
aanvullend is op de private sector. De N-VA wil onderzoeken hoe sociale tewerkstelling in de
landbouw kan worden geïntegreerd.

…

15
De N-VA wil verder werk maken van een sterk toeristisch imago. Dat betekent onder meer:
• We zetten in op dag- en verblijfstoerisme en werken verschillende toeristische arrangementen uit in samenwerking met lokale toeristische actoren. We promoten Beernem als
toeristische bestemming : ‘dagje uit, weekendje weg’
• Lokale toeristische trekpleisters worden slim gecombineerd met recreatieve of culinaire
activiteiten. De gemeente promoot dit aanbod actief en biedt die arrangementen ook aan
via logiesuitbaters.
• Logiesuitbaters worden systematisch op de hoogte gehouden van alle mogelijke subsidieoproepen en vormingen, en ontvangen ook informatie over evenementen en geplande
openbare werken.
• De gemeente zet in op periodiek overleg met de lokale toeristische sector om concrete
knelpunten en opportuniteiten snel te detecteren.
• Onze haven spelen we nog meer uit als toeristische troef.
• Digitale infoborden zorgen voor duidelijke informatie over evenementen en activiteiten.
• Het wandel- en fietstoerisme moet verder worden uitgebouwd, bv. met nieuwe historische en literaire themawandelingen in de dorpskern, fietsroutes die geënt zijn op het
fietsknooppuntennetwerk, fietsenverhuur, een aangepaste bewegwijzering, enz.

16
De N-VA wil horeca en toerisme verbinden. Een bloeiende en kwaliteitsvolle horeca draagt
in grote mate bij tot de leefbaarheid van onze gemeente. Horeca biedt lokale tewerkstelling,
verhoogt de toeristische aantrekkingskracht en draagt bij tot een sterk sociaal weefsel.
• De gemeente maakt systematisch werk van gezamenlijke promotie van het toeristisch
aanbod en de lokale horeca.
• Toeristen laten we kennismaken met verschillende horecazaken. Toeristische (dag)arrangementen integreren steevast het lokale horeca-aanbod en/of een bezoek aan streekproducenten.
• Horeca-uitbaters worden ingeschakeld als toeristische ambassadeurs.
• Als N-VA pleiten we voor toegankelijke en gezinsvriendelijke horecazaken.
• Startende horecazaken ondersteunen we financieel door een vrijstelling van drie jaar van
onroerende voorheffing.

17
De Beernemse jachthaven en het kanaal moeten we nog meer als troef uitspelen.

EEN STRUCTUREEL GEZONDE LANDBOUW
ONDERSTEUNEN
De N-VA hecht veel belang aan een meer
innovatieve en milieuvriendelijkere Vlaamse
landbouw. Door de introductie van slimmere
verdienmodellen en duurzame technieken
verbetert de leefbaarheid van landbouwbedrijven, zowel op economisch, ecologisch als
op sociaal vlak.
In ons sterk versnipperd Vlaanderen is een
deel van de landbouwgronden sterk verwe-

ven met het woongebied. Die nabijheid bij de
mensen biedt kansen voor extra natuur- en
landschapsbeleving en voor nieuwe vormen
van landbouw, die vertrekken vanuit een meer
ecologische en recreatieve invulling.
De gemeente ondersteunt de landbouw bij
ecologische maatregelen. We gaan actief op
zoek naar win-winmaatregelen die de natuur
én het landbouwbedrijf ten goede komen.

SPEERPUNTEN

1
2
3
4

1

We brengen een brochure uit waarin landbouwbedrijven worden opgenomen die aan korteketenverkoop
doen. Op die manier wordt de consument bewust gemaakt van de voordelen van lokaal geteelde producten
die rechtstreeks bij de producent kunnen worden aangekocht.
Beernem houdt jaarlijks een zomerse avondmarkt met streekproducten. Bezoekers kunnen terecht bij
verschillende kraampjes waar tal van streekproducten worden aangeboden.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we ervoor dat ook landbouw haar plaats krijgt. We voorzien
kansen voor landbouwers die op een duurzame manier voedsel willen produceren, dicht bij en mét de
mensen.
Het onlineplatform ‘Boeren en Buren’ werd in mei 2015 opgericht en telt intussen al een 70- tal
‘buurderijen’ over heel België. Het doel is om korte voedselketens te ontwikkelen en de smaak van de streek
terug te vinden.

HOE DOEN WE DAT?
1
In strategische landbouwzones voeren we een actief grondbeleid, zodat het landbouwgebruik
niet in het gedrang komt door allerlei nieuwe ontwikkelingen. Grootschalige industriële
veestallen moet men voorzien van groenbuffers en samenbrengen in de buurt van
industriegebieden – dit om het open landbouwlandschap te vrijwaren en om geurhinder in
landelijke woonwijken te beperken.

2
We brengen een brochure uit waarin landbouwbedrijven worden opgenomen die aan
korteketenverkoop doen. Op die manier wordt de consument bewust gemaakt van de voordelen
van lokaal geteelde producten die rechtstreeks bij de producent kunnen worden aangekocht.

3
Beernem houdt jaarlijks een zomerse avondmarkt met streekproducten. Bezoekers kunnen
terecht bij verschillende kraampjes waar tal van streekproducten worden aangeboden.

4
De gemeente stimuleert de landbouwers bij erosiebestrijding, ecologisch bermbeheer, het
inrichten van kleine landschapselementen en maatregelen voor biodiversiteit. De gemeente
geeft hierbij ook informatie over alternatieve landbouwvormen en kortere voedselketens.

5
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we ervoor dat ook landbouw haar plaats krijgt.
We voorzien kansen voor landbouwers die op een duurzame manier voedsel willen produceren,
dicht bij en mét de mensen.

…

6
We onderzoeken samen met de landbouwers of we de belevingswaarde van landbouwprojecten
kunnen vergroten door een publieke ‘groene dooradering’ die goed is voor de biodiversiteit en
die het landbouwbedrijf weerbaarder maakt.

7
Het onlineplatform ‘Boeren en Buren’ werd in mei 2015 opgericht en telt intussen al een 70- tal
‘buurderijen’ over heel België. Het doel is om korte voedselketens te ontwikkelen en de smaak
van de streek terug te vinden. Op die manier gaat men ook de klimaatverandering tegen en
worden de banden tussen de producent en de consument aangehaald. Omdat de organisatie
een beroep doet op lokale boeren is de gemiddelde afstand die de producten afleggen amper 19
kilometer – een erg lage ecologische voetafdruk. Bovendien ontvangen de boeren een eerlijke
prijs voor hun heerlijkeproducten.

CULTUUR MAAKT ONZE GEMEENSCHAP
Cultuur brengt mensen samen en draagt bij
tot hun verbondenheid. We vergeten soms
wat een kracht er in onze gemeenschap
schuilt. Daar moeten we meer bewust van
zijn. Die kracht, die in onze gemeenschap, ons
kostbare weefsel, verscholen zit, moeten we
gebruiken, zonder overdrijven maar wel vastberaden. In kleine dingen kunnen we tonen
dat we groots zijn. Waar mogelijk moeten we
onze gemeenschap versterken, stimuleren en
moeten we impulsen geven.
Cultuur is wat ons samenbrengt, de maïzena
van onze gemeenschap. Cultuur is wat onze
samenleving haar meerwaarde geeft en ons
verrijkt. Cultuur is ook wat ons onderscheidt,
op een positieve manier. Meer dan ooit moeten we cultuur ondersteunen en versterken.
Cultuur vormt mee onze identiteit. Daarom is
participatie van de mensen zeer belangrijk: we
brengen de mensen niet alleen naar cultuur,
we brengen ook cultuur naar de mensen.

In Beernem loopt er heel wat cultureel talent
rond. Beernem mag trots zijn op een rijk en
gevarieerd cultureel leven. De gemeente hoeft
dus zeker niet alles zelf te doen. De N-VA wil
net om een omgeving creëren waarin de lokale kunstenaars en culturele verenigingen hun
talenten zelf het best kunnen laten zien. Nog
meer moeten we de lokale culturele dynamiek
en creativiteit oppikken en stimuleren.
Binnen de lokale culturele dynamiek vraagt
de N-VA aandacht voor zowel klassieke culturele verenigingen, als voor nieuwe vormen
van gemeenschapsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurt- en straatfeesten die eerder buiten
het formele kader tot stand komen. De N-VA
wil hierbij het gemeenschapsvormende effect
sterk benadrukken. Een gemeenschapsvormend cultuurbeleid betekent voor de N-VA
dicht bij de mensen, complementariteit en
traditioneel en creatief.
De N-VA wil cultuur in Beernem een stevige
boost geven en verdubbelt het werkingsbudget.
De bibliotheek evolueert naar ontmoetingsplaatsen en kennis- en informatiecentra waar
iedereen kan binnenlopen en gebruik maken
van wat de bibliotheek te bieden heeft, fysiek
en digitaal. De bibliotheek is een ontmoetingsplaats om te studeren, te lezen, te debatteren, cursussen te volgen, tentoonstellingen
te bezichtigen, …

SPEERPUNTEN
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Met N-VA doen we cultuur X 2. Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven bereikt veel mensen en
brengt veel mensen samen. De budgetten voor cultuur moeten in overeenstemming gebracht worden
met de maatschappelijke bijdrage die geleverd wordt aan het lokaal weefsel. Daarom verdubbelen we het
werkingsbudget voor cultuur. Omdat cultuur belangrijk is.
Centraal gelegen hier op de markt moet het Schepenhuys uitgroeien tot het brandpunt van het
gemeenschapsleven in Oedelem. Met de nieuwe uitleenpost van de bib op de eerste verdieping, de
vernieuwde zolderverdieping De Vliering, de exporuimte, de dienst toerisme enz. is het Schepenhuys het
perfecte kader voor eigen en externe activiteiten.

Met een gloednieuwe hoofdbibliotheek en een prachtige uitleenpost in het Schepenhuys. Die nieuwe
infrastructuur vullen we nu in met vernieuwend en kwalitatief beleid.

We maken we werk van een projectsubsidie voor eenmalige evenementen en/of nieuwe projecten op
basis van objectieve criteria.

We organiseren tweejaarlijks een breed en grootschalig evenement rond amateurkunsten. Daarbij geven
we lokale talenten een forum om zich te tonen en tonen we tegelijk wat Beernem in haar creatieve mars
heeft.

We realiseren een nieuw kunstenatelier waar beginnend en ervaren talent hun ei kwijt kan.

We promoten een Beernemse cultuurcheque of cadeaubon waarmee we het eigen programma aanprijzen
en samenwerking opzetten met andere gemeentes zoals Damme en Oostkamp.

Via digitale borden informeren we over de culturele en sportieve kalender in Beernem.

We stellen een mobiel podium, een bar en andere logistieke ondersteuning ter beschikking van
verenigingen, buurtcomités, vriendengroepjes, jong en oud om er een avondvullende activiteit te
organiseren. De volledige opbrengst gaat naar de organisator.

HOE DOEN WE DAT?
1
Met N-VA doen we cultuur X 2. Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven bereikt veel
mensen en brengt veel mensen samen. De budgetten voor cultuur moeten in overeenstemming
gebracht worden met de maatschappelijke bijdrage die geleverd wordt aan het lokaal weefsel.
Daarom verdubbelen we het werkingsbudget voor cultuur. Omdat cultuur belangrijk is.

2
De N-VA bracht de verschillende gemeenschapscentra Schepenhuys, Sinjo en De Kleine Beer
samen in één overkoepelend gemeenschapscentrum, renoveerde deze en bouwde ze verder uit.
De komende jaren wil de N-VA deze lijn doortrekken en deze culturele infrastructuur verder
uitbouwen en invullen. Daarbij moeten we durven inspelen op innovatievetrends. Beernem
moet durven voorop lopen. We mogen geen schrik hebben van nieuw en vernieuwend beleid en
gedurfde initiatieven.

3
De culturele dienst staat in voor het dagdagelijkse beheer van het gemeenschapscentrum
(Schepenhuys, Sinjo en OC De Kleine Beer) en fungeert als uniek cultureel loket.

4
Ontmoetingscentrum De Kleine Beer heeft haar plaats verworven en bewezen als draaischijf
voor het socio-culturele leven in onze gemeente. De N-VA wil hierop verder bouwen en legt
daarbij volgende accenten:
• Het OC is er in eerste plaats voor de lokale verenigingen en bevolking.
• Het OC biedt een volwaardige eigen programmering aan en werkt aan een uniek profiel
dat is afgestemd op de lokale verwachtingen, mogelijkheden en het aanbod van de grotere centra.
• Het OC maakt werk van een volwaardig aanbod voor alle leeftijdscategorieën. Ook de
allerkleinsten komen aan hun trekken. Voor senioren wordt een aangepast dagaanbod
uitgewerkt.
• Het OC zoekt naar samenwerking met andere culturele centra en gemeenten en dit op
verschillende vlakken (promotie, programmering, logistiek, gezamenlijke abonnementen, prijzen enz.)

…

5
De N-VA wijst op het belang van schoolvoorstellingen en van de culturele invulling van het
schoolprogramma als middel om cultuur en kunst begeleid te introduceren bij kinderen en hen
ervan te laten proeven.

6
We houden het gemeenschapscentrum Sinjo in uitstekende conditie en versterken haar rol als
dé draaischijf van het socio-cultureel leven in Sint-Joris. Meer dan vroeger vormt de vernieuwde
Sinjo de thuis voor de vele, bloeiende verenigingen in Sint-Joris.

7
Centraal gelegen hier op de markt moet het Schepenhuys uitgroeien tot het brandpunt van het
gemeenschapsleven in Oedelem. Met de nieuwe uitleenpost van de bib op de eerste verdieping,
de vernieuwde zolderverdieping De Vliering, de exporuimte, de dienst toerisme enz. is het
Schepenhuys het perfecte kader voor eigen en externe activiteiten. Van vergaderingen, lezingen,
mini-concertjes tot heuse exposities en grote evenementen. De N- VA wil haar inspanningen
voor dit nieuwe culturele pareltje doortrekken en opvoeren. Deze culturele en socio-culturele
activiteiten werken immers versterkend, ten aanzien van elkaar maar ook ten aanzien van de
Oedelemse kern en het Oedelemse gemeenschapsleven.

8
Beernem beschikt over prachtige locaties en unieke plekken. Echte troeven die we nog meer
moeten uitspelen. Daarom gaan we aan de slag met unieke locaties als kader voor culturele
activiteiten. Denken we aan de Kooldreef, de vele parken, de omgeving van het kanaal enz.

…

9
De voorbije jaren werd onder impuls van de N-VA stevig ingezet om nieuwe infrastructuur
voor de bibliotheek. Met een gloednieuwe hoofdbibliotheek en een prachtige uitleenpost in het
Schepenhuys. Die nieuwe infrastructuur vullen we nu in met vernieuwend en kwalitatief beleid.
• Beernem moet de ambitie hebben om haar sterke positie te consolideren en te verstevigen. De uitstraling binnen en buiten de gemeente kan versterkt worden door een nog
betere afstemming van de programmatie en gezamenlijke projecten.
• De bibliotheek moet zich profileren als een eigentijds en toekomstgericht informatie- en
kenniscentrum. Naast het uitlenen van boeken en andere informatiedragers en het gebruik van ICT-apparatuur worden ook verder literaire evenementen en leesbevorderende
initiatieven op het getouw gezet.
• De dienstverlening wordt klantgericht georganiseerd en zorgt voor een optimale toegankelijkheid en deskundige ondersteuning. Bibliotheekpersoneel wordt zoveel mogelijk
ontlast van puur administratieve taken, onder meer via zelfuitleen.
• De bibliotheek wordt dus ook een actieve partner met betrekking tot leesbevordering,
(cultuur)informatieverspreiding en cultuurparticipatie.
• Met onze ruilbib brengen we boeken tot bij de bewoners. Deze boekenkastjes op strategische plaatsen vormen een mini-bibliotheek, waar de mensen gratis boeken kunnen
ruilen met de buurt.

10
We maken we werk van een projectsubsidie voor eenmalige evenementen en/of nieuwe
projecten op basis van objectieve criteria.

11
Wat verenigingen doen en kunnen doen, moet niet gebeuren door de overheid. De lokale
overheid heeft t.o.v. het verenigingsleven een ondersteunende rol. Het gemeentebestuur steunt
het verenigingsleven en particuliere initiatieven op verschillende manieren:
• Infrastructuur: Het gemeentebestuur stelt gemeentelijke accommodatie ter beschikking
tegen billijke tarieven.
• Logistiek: De gemeente leent allerhande materiaal uit. Door de toename van het aantal
(gemeentelijke en particuliere) activiteiten is er regelmatig een tekort aan materiaal. Dat
kan verholpen worden door nieuw materiaal.

…

12
De N-VA wil de huidige logistieke en financiële steun aan (alle) verenigingen verder
optimaliseren. De administratieve lasten (de vele paperassen) moeten drastisch omlaag. We
herbekijken de subsidievoorwaarden en maken in overleg met de verenigingen een actieplan
voor verlaging administratieve lasten.

13
De gemeente stimuleert elke vorm van samenwerking tussen verenigingen. De N-VA pleit
ervoor de programma’s van de verschillende culturele actoren in de gemeente zoveel mogelijk
op elkaar af te stemmen.

14
Op vlak van promotie en zichtbaarheid van het cultureel aanbod neemt het gemeentebestuur
een coördinerende rol op zich. Daarbij maakt zij gebruik van diverse kanalen. Sociale media en
digitale nieuwsbrieven worden ten volle benut. De UIT-databank wordt nauwgezet opgevolgd
en up–to–date gehouden.

15
De N-VA hecht een groot belang aan betrokkenheid en inspraak, die op zich ook democratische
waarden zijn. Daarom zal de N-VA erover waken dat de Cultuurraad een actieve rol kan spelen
in de beleidsvoorbereiding én -uitvoering.

16
De N-VA ijvert voor de oprichting van een overlegorgaan voor feestcomités en organisatoren.
Dit overlegorgaan heeft verschillende opdrachten:
• het bevorderen van de samenwerking
• de coördinatie van evenementen om te komen tot een gelijkmatige spreiding doorheen
het hele jaar
• De gezamenlijke profilering en promotie
• De ontwikkeling van een draaiboek en controlelijst voor horeca-uitbaters en organisatoren van publieke activiteiten, evenementen en manifestaties.

17
De N-VA wil een tweejaarlijks evenement waarmee we Beernem over gans Vlaanderen in
de kijker plaatsen en de culturele en toeristische troeven van de gemeente voluit worden
uitgespeeld.

…

18
De evenementen ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap moeten verder
evolueren in de richting van een echt volksfeest.

19
Wij willen de creatieve vermogens, de vindingrijkheid en de innovatieve kracht van mensen
actief en ruimhartig ondersteunen en stimuleren. Lokale kunstenaars - in de breedste zin van
het woord - verdienen letterlijk de ruimte. De N-VA vindt kunst in de openbare ruimte een
belangrijk deel van een lokaal laagdrempelig kunstenbeleid. Kwaliteit staat hierbij voorop.

20
N-VA Beernem wil meer kunstwerken op openbare plaatsen.
Zowel tijdelijk als op lange termijn.

21
We organiseren tweejaarlijks een breed en grootschalig evenement rond amateurkunsten.
Daarbij geven we lokale talenten een forum om zich te tonen en tonen we tegelijk wat
Beernem in haar creatieve mars heeft. Allerlei disciplines en materialen passeren de revue:
acryl, keramiek, aquarel, olieverf, sculpturen, juwelen, fotografie, enz. We zorgen ook voor een
kunstenluik voor kinderen en jongeren.

22
We realiseren een nieuw kunstenatelier waar beginnend en ervaren talent hun ei kwijt kan.

23
We promoten een Beernemse cultuurcheque of cadeaubon waarmee we het eigen programma
aanprijzen en samenwerking opzetten met andere gemeentes zoals Damme en Oostkamp.

24
Beernem neemt deel aan de Vlaamse Uitpas zodat inwoners die een duwtje in de rug nodig
hebben, kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven in onze gemeente.

…

25
Via digitale borden informeren we over de culturele en sportieve kalender in Beernem.

26
Het unieke en sterke concent van Lekker Klassiek zetten we verder. Dat betekent klassieke
topconcerten op bijzondere locaties in de gemeente.

27
We doen een proefproject waarbij we voorstellingen uit het OC live uitzenden in de
woonzorgcentra.

28
De diverse buurt- en wijkverenigingen spelen een belangrijke rol in het sociale leven van hun
buurt. Ze zorgen er mee voor dat mensen zich thuis voelen in hun straat of buurt. Ze zijn
broodnodig om van onze gemeente een hechte en warme samenleving te maken. Dat buren
elkaar (her)kennen, is vaak mee aan hen te danken.
• Beernem heeft een duidelijk aanspreekpunt voor buurt- en wijkverenigingen.
• Door wijk- en buurtwerkingen actief te ondersteunen, willen we de verbondenheid
onder de Beernemse inwoners vergroten. Want het gevoel trots te zijn dat je een inwoner
bent van Beernem of een van haar deelgemeenten, dat begint in je eigen straat.
• Beernem werkt een beleid op maat van de buurt- en wijkverenigingen uit en gaat na hoe
zij de buurt- en wijkverenigingen impulsen kan geven om hun werking gezond te houden. Dat kan zowel op financieel (bv. met buurtbudgetten) als organisatorisch (bv. een
verzekering bij de organisatie van activiteiten) vlak zijn.
• De uitgebreide logistieke ondersteuning die deze verenigingen nu al krijgen, wordt behouden en daar waar mogelijk uitgebreid.
• De gemeente zal –waar nuttig- buurtverenigingen vragen mee te werken aan communicatie op maat van buurt of dorp: sensibiliseringsacties zijn vaak per definitie buurtgericht (zwerfvuil, aangepaste snelheid) en kunnen enkel aan kracht winnen wanneer de
buurtbewoners hier zelf aan meewerken.
• Een jaarlijks vormings- en overlegmoment met de buurtcomités, georganiseerd door het
gemeentebestuur, moet de bestuursleden uit de buurtcomités nieuwe ideeën en inspiratie geven voor hun werking. De aangeboden vorming moet hen wegwijs maken in de
bestaande regelgeving en het aanbod dat Beernem voor hen ontwikkeld heeft.
• De gemeentelijke diensten stellen op een overzichtelijke manier alle reglementen en
formulieren ter beschikking die buurt- en wijkverenigingen nodig kunnen hebben bij de
organisatie van hun activiteiten.

…

29
We stellen een podium, een bar en andere logistieke ondersteuning ter beschikking van
verenigingen, buurtcomités, vriendengroepjes, jong en oud om er een avondvullende activiteit
te organiseren. De volledige opbrengst gaat naar de organisator.

30
Jongeren en cultuur. Cultuur en jongeren. Voor de N-VA blijft dit een prioriteit. Concepten als
Made In Beernem, Lokale Helden of de impuls-subsidies zetten we verder en promoten we nog
meer.

…

MEER POËZIE IN HET STRAATBEELD. In Beernem hebben we heel wat straten die naar
bekende Vlaamse schrijvers genoemd zijn. zo heb je de Albrecht Rodenbachstraat, de Guido
Gezellestraat, de Hugo Verrieststraat, Alice Nahonstraat, Marcel Matthijsstraat, Maurits
Sabbestraat en Stijn Streuvelsstraat. Als fervente wandelaar heb ik op wandeltochten reeds
meermaals citaten of mooie gedichten van schrijvers op verschillende manieren gezien in
hout, steen of andere sculpturen. Vele mensen blijven daar bij stilstaan. Zou mooi zijn in de
Beernemse straten.
BEERNEMS BIERFESTIVAL. Met onder meer Brouwerij Rostune en de Vliegende Paard Brouwers
hebben we enkele heel goede bierbrouwers in onze gemeente. Een bierfestival lijkt dan ook
een mooi idee om Beernem als biergemeente op de kaart te zetten. Geen drinkgelag maar een
evenement waar proeven en smaak centraal staat. Eventueel kunnen we dat combineren met
aandacht voor andere streekproducten.
FABLAB IN DE BIB. Een FabLab is een leer- en werkplaats waar iedereen spelenderwijs kennis
kan maken met digitale fabricage. In FabLab Zeeland staan moderne, computergestuurde
‘maakmachines’, zoals 3D-printers, een lasersnijder of een vinylsnijder waar iedereen gebruik
van kan maken. Je betaalt alleen materiaalkosten of neemt je materiaal zelf mee. In Nederland
zijn deze FabLabs een waanzinnig succes.
OPENLUCHTOPERA IN BULSKAMPVELD. Bulskampveld is een enorme troef voor Beernem. Het
prachtige bos met het kasteel, de vijver en de groene open ruimte is een uniek kader dat tot de
verbeelding spreekt. Het uitgelezen decor voor een openluchtopera of theaterstuk. Wat in de
Franse kasteelparken kan, moet ook in Beernem mits mogelijk zijn.

JONGEREN MAKEN DE TOEKOMST
Jongeren hebben een broertje dood aan betutteling. Zij willen zelf hun keuzes maken. Een
reden te meer om ook jongeren te laten participeren in het besluitvormingsproces. En niet
alleen over jeugdthema’s. Het is immers meer
dan ooit hún toekomst die op het spel staat.
De huidige digitale generatie zal je niet veel
wijsmaken. Ze zijn beter geïnformeerd dan
hun voorgangers. En ze zien wat er rondom
hen gebeurt. En zij willen solidair zijn, maar
vragen dat mensen hun verantwoordelijkheid
nemen. De jongeren zijn er duidelijk klaar
voor. Nu de rest nog.
‘De jeugd’ of ‘de jongere’ bestaan niet. Het
gaat om een heterogene groep met uiteenlopende interesses, behoeften, vragen en verwachtingen.
Elke schepen zou ook een beetje schepen
van jeugd moeten zijn. Wat de N-VA voor
de Beernemse jeugd wil doen op vlak van
verkeersveiligheid, onderwijs, kinderopvang,
tewerkstelling, betaalbaar wonen enz...zal je
niet vinden onder dit luikje jeugd maar lees je
in de verschillende hoofdstukken en onderdelen.

Het engagement van jongeren en hun betrokkenheid kan alleen maar groeien als zij
voldoende ondersteuning krijgen. De N-VA
wil daarom de jeugdraad, de verenigingen
en het jeugdhuis verder ondersteunen om
zo inspraak en participatie bij jongeren op
verschillende beleidsdomeinen maximaal te
bevorderen.
Met de overgang van het lager naar het middelbaar onderwijs haken heel wat jongeren af
of vinden in de gemeente geen gepast antwoord op hun specifieke wensen. In die leeftijdscategorie zien we helaas de grootste drop
out. Een voldoende en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor 12- tot 16-jarigen die niet aangesloten zijn bij een vereniging of sportclub, ook
buiten de schoolvakanties, is nodig.

SPEERPUNTEN

1

Onder impuls van de N-VA is de voorbije jaren fors geïnvesteerd in jeugdlokalen. Denken we aan het
nieuwe scoutslokaal, de nieuwe speelruimte voor Chiro Sint-Joris, de nieuwe lokalen voor Chiro Oostveld
enz. De voorbereidingen voor nieuwe lokalen voor Oranje en KLJ Beernem in Kleuterweelde zijn lopende.
De N-VA wil haar programma verder zetten en afwerken. Dat betekent:
• De afwerking van de lokalen voor Chiro Oostveld.
• De uitvoering van de lokalen voor KLJ Beernem en Oranje in Kleuterweelde. Daarbij moet het park
speelavontuurlijk, onderhoudsvriendelijk en vlot toegankelijk worden uitgewerkt en ingericht.
• De herinrichting van het Bargepark en de omgeving van het scoutslokaal in Beernem.

2
3
4
5

De N-VA pleit voor een vrijetijdspas voor gezinnen die financieel minder slagkrachtig zijn.

De N-VA wil een speelpleinplan opstellen in samenspraak met de buurt. Dat plan geeft een overzicht van
het nodige onderhoud, de geplande investeringen, met aandacht voor avontuurlijk speelgroen. Daarbij gaan
we in overleg met omgeving.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw en gemeente leggen we doelstellingen vast over de
opdracht en doelstellingen van het jeugdhuis op korte en lange termijn.

Het jongerencultuurproject ‘Made in Beernem’ zetten we verder en breiden we uit. ‘Out of the box’ is hier
het sleutelwoord. Durven, dromen, denken en doen.

HOE DOEN WE DAT?
1
De N-VA zal de diverse jeugdbewegingen blijvend ondersteunen, zowel op vlak van
infrastructuur als op vlak van omkadering en met de gepaste subsidiëring. De N-VA kiest
resoluut voor een maximale ondersteuning van jeugdwerk en jeugdverenigingen, maar past
voor betutteling.

2
Onder impuls van de N-VA is de voorbije jaren fors geïnvesteerd in jeugdlokalen. Denken
we aan het nieuwe scoutslokaal, de nieuwe speelruimte voor Chiro Sint-Joris, de nieuwe
lokalen voor Chiro Oostveld enz. De voorbereidingen voor nieuwe lokalen voor Oranje en
KLJ Beernem in Kleuterweelde zijn lopende. De N-VA wil haar programma verder zetten en
afwerken. Dat betekent
• de afwerking van de lokalen voor Chiro Oostveld
• de uitvoering van de lokalen voor KLJ Beernem en Oranje in Kleuterweelde. Daarbij
moet het park speelavontuurlijk, onderhoudsvriendelijk en vlot toegankelijkworden
uitgewerkt en ingericht
• de herinrichting van het Bargepark en de omgeving van het scoutslokaal in Beernem

3
Alle vormen van het jeugdverenigingsleven moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente.
Voor de N-VA behelst een volwaardig jeugdbeleid zowel de georganiseerde als de nietgeorganiseerde jeugd.

4
We maken werk van een voldoende en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor 12- tot 16-jarigen
die niet aangesloten zijn bij een vereniging of sportclub, ook buiten de schoolvakanties.

…

5
Grabbelpas, T-RIT en de speelpleinwerkingen zijn de paradepaardjes van het Beernemse
jeugdbeleid. De N-VA trekt de lijn door en wil een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor alle
kinderen en jongeren uit Beernem tijdens zomervakantie én de andere vakantieperiodes.

6
We promoten het systeem van de projectsubsidies voor eenmalige of nieuwe
jongereninitiatieven. Zowel verenigingen als individuele jongeren kunnen beroep doen op deze
subsidie.

7
Het is niet voor iedereen een even gemakkelijk gegeven om bij een jeugdwerkvereniging
(of sport-, of cultuurvereniging) aan te sluiten. Meestal dient er lidgeld te worden betaald,
dient men een uniform aan te schaffen en vaak wordt nog een financiële bijdrage gevraagd
voor grotere activiteiten of uitstappen. De N-VA pleit voor een vrijetijdspas voor gezinnen
die financieel minder slagkrachtig zijn. Met deze pas kunnen jongeren en kinderen uit deze
gezinnen een korting krijgen bij een bezoek aan het zwembad, sporthal, gemeentelijke
jeugdactiviteiten of inschrijving bij één van de deelnemende verenigingen of sportclubs. We
sluiten aan bij het systeem van de Uitpas.

8
Het fuifcharter is de leidraad voor een goed fuifbeleid. Elke organisator van een fuif moet het
charter onderschrijven en dus ook de afspraken nakomen. Het fuifuur werd onder impuls van
de N-VA een uur verlengd samen met een uitdoofscenario voor bar en muziek.. De fuifkoffer
stellen we ter beschikking van de organisatoren.

9
De N-VA vindt dat de organiserende verenigingen van fuiven en feestjes de nodige
volwassenheid en verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen. Respect voor buurt en
omgeving zijn essentieel. Indien blijkt dat hier niet aan wordt voldaan, kunnen en moeten
de nodige maatregelen worden genomen. Hoeft het gezegd dat agressie en vandalisme niet
kunnen?

…

10
De N-VA wil in avontuurlijke, groene speelterreinen en speelbossen ontwikkelen. In elke
deelgemeente moet er toegankelijk speelbos zijn. We nemen initiatieven voor het openstellen
van bossen in particulier bezit. Deze openstelling moet via wederzijdse samenwerking een
bonus vormen voor zowel de jeugd als de eigenaar (bijdrage van bezoekende jeugdverenigingen
in het bosbeheer en het onderhoud van het bos).

11
Bij reeds bestaande verkavelingen wordt bekeken of er op voldoende locaties toegankelijke
speelpleintjes en –bossen zijn. Ook bij nieuwe verkavelingen moet er altijd aandacht zijn voor
speelpleintjes en speelgroen.

12
De N-VA wil een speelpleinplan opstellen in samenspraak met de buurt. Dat plan geeft een
overzicht van het nodige onderhoud, de geplande investeringen, met aandacht voor avontuurlijk
speelgroen. Daarbij gaan we in overleg met omgeving.

13
Het jeugdhuis heeft een opdracht en rol te vervullen in Beernem. Het jeugdhuis is een plaats
waar jongeren samenkomen, ontdekken en leren samenwerken. Het jeugdhuis is een plaats
waar mislukken mag, waar proberen belangrijker is. We ondersteunen vzw The Nooddle zowel
financieel als via de jeugdhuisondersteuner. We streven naar een groter en breder bereik van het
jeugdhuis. In de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw en gemeente leggen we doelstellingen
vast over de opdracht en doelstellingen van het jeugdhuis op korte en lange termijn.

14
In overleg met de omwonenden en de betrokken wordt gezocht naar oplossingen
om eventuele overlast te beperken.

15
Het jeugdhuis zal wellicht niet permanent op de huidige locatie kunnen blijven. We zoeken
naar een nieuwe bestemming voor The Nooddle. Als het zwembad op de huidige locatie komt
te verdwijnen, ziet de N-VA een groot potentieel voor een nieuw jeugdcentrum op die site.
Het ‘oude zwembad’ verbouwen we tot een jongerencentrum met jeugdhuis, ondergrondse
repetitieruimtes, lokalen voor teken- en kunstenatelier, eventueel muziekschool enz. Dit nieuwe
jongerencentrum versterkt de cluster op de gemeentelijke site en sluit aan bij de aanwezige
voorzieningen als de bib en het ontmoetingscentrum.

…

16
Het gemeentebestuur betrekt de jeugdraad vooraf en tijdig bij het plannen,
uitwerken en uitvoeren van het beleid.

17
De omvorming van het Bargepark tot groene en speelvriendelijke plek in het hartje van
Beernem zetten we verder.

18
In het mooie park van Kleuterweelde zorgen we voor nieuwe lokalen voor KLJ Beernem en
Oranje Beernem. Ook het park richten we toegankelijk en speelavontuurlijk in.

19
Voor internationale uitwisselingsprojecten moet er de nodige ondersteuning voorzien worden.
De N-VA pleit voor een aanvullend programma buitenschools kunstonderwijs op vlak van
grafische vormgeving in de vorm van een reeks workshops rond mode, fotografie, webdesign,
film, tekenen en schilderen enz.

20
Het jongerencultuurproject ‘Made in Beernem’ zetten we verder en breiden we uit. ‘Out of the
box’ is hier het sleutelwoord. Durven, dromen, denken en doen.

21
Beernem heeft heel wat troeven op vlak van toerisme en recreatie die ook voor jongeren en
jeugdverenigingen interessant zijn. N-VA Beernem stelt voor op dit vlak een aantrekkelijk en
duidelijk infopakket inzake jeugdtoerisme uit te werken zodat verenigingen en jongerengroepen
van buiten de gemeente op een vlotte manier kennis kunnen maken met de mogelijkheden in
onze gemeente. We richten ons ook naar de internationale toeristen in het Brugse.

SPORT VOOR IEDEREEN
Het gemeentelijk sportbeleid is voor N-VA
Beernem inclusief, kwaliteitsvol, breed gedragen, professioneel en infrastructureel top .
Sport is belangrijk als sociaal bindweefsel.
Maar daarvoor is het belangrijk dat iedereen
kan participeren. De interacties binnen een
sportclub bevorderen de sociale integratie in
de lokale gemeenschap. Dit kan door mee te
sporten maar ook door je als vrijwilliger te
engageren binnen een sportclub. De N-VA wil
daarom een aangenaam sportklimaat waarbinnen sport z’n sociale, gezondheids – en
gemeenschapsbevorderende rol kan spelen.
De gemeente neemt een regierol op om zoveel
mogelijk Beernemnaars te stimuleren, activeren en begeleiden tot een kwaliteitsvolle
sportbeleving in Beernem.

De gemeente is niet de enige verantwoordelijke voor het lokale sportaanbod. Er zijn in
Beernem talloze sportclubs die meer betekenen voor het sportweefsel dan het gemeentebestuur. Het is belangrijk hun kennis en
expertise te valoriseren en hen bij het beleid
en de uitvoering ervan te betrekken.
Zonder de juiste infrastructuur kunnen mensen niet op een kwalitatieve manier aan sport
doen. Onze infrastructuur moet top zijn.
Intergemeentelijke samenwerking is daarbij
belangrijk.

SPEERPUNTEN
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1

We ontwikkelen een coherente visie over het Beernemse sportgebeuren. We formuleren concrete acties
en we voeren dit ook daadwerkelijk uit. Een goed plan is maatwerk en is afgestemd op de noden van de
gemeente en haar inwoners.

De voorbije jaren werd een flinke inhaalbeweging gemaakt op het vlak van sportinfrastructuur. Nieuwe
infrastructuur moet doordacht en planmatig geïntegreerd worden bij het bestaande patrimonium . Daarbij
werken we zoveel mogelijk samen met de omliggende gemeenten voor die sporten die niet in elke
gemeente een eigen infrastructuur of met andere potentiële partners. Dit geldt voor de bouw van een
nieuw zwembad op Drogenbrood ter vervanging van het verouderde Bloemendalebad waarbij we streven
naar samenwerking met buurgemeentes en andere partners. Ook voor de mogelijke aanleg van een BMXparcours op de site van Drogenbrood wordt gezocht naar andere partners.
Een sterk sportbeleid laat niemand achter. Daarom zetten we iedereen aan tot levenslang sporten en
bewegen. De gemeente wil iedere Beernemaar aanzetten om te bewegen en te sporten. We voeren een
gerichte en doordachte sportpromotiestrategie om de ‘sport-voor allen’- boodschap op een effectieve en
efficiënte manier over te brengen. We doen op een innovatieve en creatieve manier aan sportpromotie om
zo elke burger te bereiken. Ook de sociale media wordt hiervoor ingezet.
N-VA pleit daarom voor de organisatie van diverse seniorensporten en een verhoogd sportaanbod voor
senioren in het algemeen.

Voetbal is en blijft een van de populairste sporten in Beernem. De terreindruk is heel hoog en ook de
staat van de verschillende velden laat daardoor te wensen over. De gemeente onderzoekt daarom de
mogelijkheden om een kunstgrasveld aan te leggen dat kan bespeeld worden door de verschillende
voetbalverenigingen. Ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een verlichtingsinstallatie op de
verschillende terreinen wordt onderzocht.

HOE DOEN WE DAT?
1
We ontwikkelen een coherente visie over het Beernemse sportgebeuren. We formuleren
concrete acties en we voeren dit ook daadwerkelijk uit. Een goed plan is maatwerk en is
afgestemd op de noden van de gemeente en haar inwoners.

2
In de eerste plaats moeten de clubs beschikken over een geschikte sportplek. De gemeente
treedt coördinerend op en zoekt naar plaats en ruimte binnen de bestaande, beschikbare
infrastructuur. Lokale clubs moeten deze infrastructuur aan een billijke prijs kunnen huren.
Toegankelijkheid van de gemeentelijke sportfaciliteiten en sociaal aanvaardbare tarieven voor
zelf georganiseerde activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten in een sport-voor- allenbeleid.

3
De voorbije jaren werd een flinke inhaalbeweging gemaakt op het vlak van sportinfrastructuur.
Nieuwe infrastructuur moet doordacht en planmatig geïntegreerd worden bij het bestaande
patrimonium . Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met de omliggende gemeenten
voor die sporten die niet in elke gemeente een eigen infrastructuur of met andere potentiële
partners. Dit geldt voor de bouw van een nieuw zwembad op Drogenbrood ter vervanging van
het verouderde Bloemendalebad waarbij we streven naar samenwerking met buurgemeentes
en andere partners. Ook voor de mogelijke aanleg van een BMX-parcours op de site van
Drogenbrood wordt gezocht naar andere partners.

4
Beernem heeft in de afgelopen decennia geïnvesteerd in eigen sportinfrastructuur (sporthallen,
zwembad, atletiek en looppiste). We stellen een meerjaren- sportinfrastructuurplan op om:
• de infrastructuur aan te passen aan de noden van de sporten, clubs en sporters van
vandaag. Het gaat hier zowel over de kwaliteit als de capaciteit van de infrastructuur.
• de levensduur van de bestaande investeringen te verlengen
• de noden inzake onderhoud in kaar te brengen

…

5
We zetten in op multifunctioneel gebruik van onze sportinfrastructuur. Onze infrastructuur
kan voor verschillende sporten maar ook voor verschillende evenementen buiten de sportsector
worden gebruikt.

6
Beernem biedt ruimte aan verenigingen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften
van sporters, zoals het sporten op andere tijden of in nieuwe spelvormen. Heel wat volwassenen
sporten trouwens buiten het verenigingsverband en bewegen actief. Dit gebeurt op een tijdstip
dat hij of zij goed uitkomt. N-VA wil actief inspelen op deze veranderende vraag.

7
Een sterk sportbeleid laat niemand achter. Daarom zetten we iedereen aan tot levenslang
sporten en bewegen. De gemeente wil iedere Beernemaar aanzetten om te bewegen en te
sporten. We voeren een gerichte en doordachte sportpromotiestrategie om de ‘sport-voorallen’-boodschap op een effectieve en efficiënte manier over te brengen. We doen op een
innovatieve en creatieve manier aan sportpromotie om zo elke burger te bereiken. Ook de
sociale media wordt hier vooringezet.

8
Beernem streeft naar een ambitieuze fitheidsnorm voor alle burger. We hebben aandacht
voor zowel geëngageerde sporters, de niet-sporters als de sportkansarmen en dit binnen alle
leeftijdsgroepen. We organiseren gerichte activiteiten naar deze doelgroepen om hen over
de streep te trekken of hun uit isolement te halen. Zo laten we kinderen kennismaken met
sportpark Drogenbrood en dopen we het een keer per jaar om tot een kinderparadijs waar de ze
zich kunnen uitleven.

9
Het aantal ouderen in Beernem en Vlaanderen blijft stijgen. Een actieve levensstijl voor
ouderen is primordiaal maar soms is de drempel om te sporten voor senioren te hoog. N-VA
pleit daarom voor de organisatie van diverse seniorensporten en een verhoogd sportaanbod
voor senioren in het algemeen. Daarnaast richten we openbare ruimte zodanig in dat zo
bewegingsvriendelijk wordt.

10
Beernem blijft zich ook engageren als partner van Special Olympics en zich inzetten
voor de integratie van atleten met een verstandelijke beperking.

…

11
Kinderen verdienen gelijke kansen om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen in arme
gezinnen hebben minder vaak een lidmaatschap (44%) van een sportvereniging dan kinderen
in welvarender gezinnen (77%). Het actief deelnemen aan sport in georganiseerd verband
biedt kinderen kansen. Ze maken kennis met leeftijdsgenoten en ontwikkelen nieuwe
vriendschappen. Het opbouwen van een eigen sociaal netwerk kan hen later helpen bij het
vinden van een stage of werk. Daarnaast biedt een sportvereniging structuur en kan een club
functioneren als omgeving waarin kinderen kennismaken met normen en waarden in de sport
en de maatschappij. N-VA wil daarom de sportdeelname van kinderen in armoede stimuleren.
We doen dit in het kader van de vrijetijdspas of Uitpas.

12
We moedigen initiatieven aan rond sport en werk. We denken hierbij aan het
gemeentepersoneel. Een wandel- of fietsvergoeding of een dienstfiets zijn mogelijkheden. Ook
lokale bedrijven moedigen we aan om hun werknemers aan het sporten of op de fiets te krijgen.

13
We bieden een geactualiseerde en overzichtelijke inventaris van
het Beernemse sportaanbod aan.

14
Voetbal is en blijft een van de populairste sporten in Beernem. De terreindruk is heel hoog en
ook de staat van de verschillende velden laat daardoor te wensen over. De gemeente onderzoekt
daarom de mogelijkheden om een kunstgrasveld aan te leggen dat kan bespeeld worden
door de verschillende voetbalverenigingen. Ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een
verlichtingsinstallatie op de verschillende terreinen wordt onderzocht.

15
Naast de klassieke georganiseerde sportvormen die in sporthallen, zwembad of op grasvelden
worden beoefend, kent de licht-georganiseerde sport de laatste jaren een sterke groei. Daarom
proberen we de openbare ruimte zo sport- en bewegingsvriendelijk in te richten. Dit gebeurt
door het aanleggen van nieuwe fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden. Ook voor nieuwe
sportvormen hebben we aandacht. We bekijken daarom de mogelijkheid om in de openbare
ruimte (waaronder sportpark Drogenbrood ) ondermeer een verlichte Finse piste, een
loopomloop, een veldritparcours, een fit-o-meter, en voldoende plaatsen en toestellen voor
bootcamp te voorzien.

…

16
Openbare ruimte is cruciaal voor de ongeorganiseerde sporter. N-VA wil ervoor zorgen dat de
openbare ruimte stimuleert tot beweging. Dit gebeurt door het aanleggen van fiets- wandel,
skeeler en ruiterpaden. Dit gebeurt ook door het aanleggen van plekken voor bootcamps.

17
Sportvissen is gezond, ontspannend en geeft de mensen de gelegenheid om van de Beernemse
natuur te genieten. De gemeente voorziet voldoende plaatsen in Beernem om deze sport te
blijven beoefenen.

18
De gemeente heeft aandacht voor de kwaliteit van de jeugd- en sportbegeleiders. Ze kan hier
een ondersteunende rol spelen door het volgen van cursussen te stimuleren, door deze zelf
te organiseren of een subsidie te voorzien. De kwaliteit van de begeleiding is immers even
belangrijk als een kwalitatieve infrastructuur.

19
De N-VA pleit voor een jaarlijkse dag van de scheidsrechter. Ook bij de uitreiking van de
Gouden Beren wordt aandacht besteed aan de scheidsrechter. We vormen de uitreiking van de
Gouden Beren ook om naar een dynamisch evenement waar iedereen in de bloemetjes wordt
gezet die dat jaar iets bijzonders deed op sportiefvlak.

20
Als het financieel verantwoord is en gedragen wordt door de Beernemse bevolking hebben we
de ambitie om een groot sportevenement met bovenlokale uitstraling teorganiseren.

…

ZWEMMEN IN DE VAART. Het kanaal in Beernem is een unieke troef. Een ponton langs het
kanaal kan zorgen voor een natuurlijk buitenzwembad. Een trekpleister voor zonnekloppers en
zwemmers, een unieke troef voor Beernem.

Veiligheid is voor N-VA een absolute prioriteit.
Een efficiënt, dynamisch en modern uitgerust
brandweer- en politiekorps een echte must.
Zij krijgen de nodige ruimte om hun opdracht te
vervullen. Want alleen een veilige gemeenschap
biedt vrijheid en vertrouwen.”

EEN ECHTE VEILIGHEIDSCULTUUR
Het handhaven van de veiligheid op haar
grondgebied is één van de belangrijkste
kerntaken van de overheid. Het veiligheidsbeleid werd in dit land jarenlang verwaarloosd
en daarvoor hebben we helaas een zware
prijs moeten betalen. Dankzij minister van
Binnenlandse Zaken Jambon hebben we op
alle niveaus —dus ook op lokaal niveau— de
omslag gemaakt naar een echte veiligheidscultuur, een geïntegreerde aanpak van de
veiligheidsproblematiek en dat ondanks de
moeilijke maatschappelijke context.
Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van
politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en
overheid. Burgers zijn voor de gemeente een
onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander.

Ook de gemeente en de lokale politie moeten
zelf actief inzetten op de preventie van criminaliteit en overlast. De N-VA gelooft in een
doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS om het gevoel van straffeloosheid en het gevoel van onveiligheid bij de
burger aan te pakken.
De N-VA is zich ervan bewust dat er binnen
de huidige budgettaire en maatschappelijke
context veel gevraagd wordt van de politie en
haar medewerkers. Maar ze is ervan overtuigd
dat er nog mogelijkheden zijn om enerzijds
efficiëntiewinsten te boeken en anderzijds
de kwaliteit van de dienstverlening door de
politie nog te verbeteren.
Dé uitdaging voor de gemeenten ligt de
komende jaren zonder twijfel in het creëren
van een cultuur van bestuurlijke handhaving.
Gemeenten hebben momenteel al heel wat instrumenten in handen om de innesteling van
georganiseerde criminaliteit op hun grondgebied te voorkomen (bijv. het intrekken van
vergunningen,…) maar soms zijn die mogelijkheden onvoldoende gekend.
Een ander luik van veiligheid gaat over de
brandweer. Sinds 1 januari 2015 werden de
gemeentelijk en gewestelijk georganiseerde
brandweerdiensten definitief omgevormd tot
een nieuwe structuur: de hulpverleningszone. Die reorganisatie heeft onder meer een
efficiëntere werking als doel, wat impliceert
dat men als lokaal mandataris ook een ander beleid moet voeren. De organisatorische
bevoegdheden van de brandweerzorg zijn
immers niet meer gemeentelijk georganiseerd.
Toch heeft de gemeente nog steeds een rol te
spelen met betrekking tot de brandweer.
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De N-VA wil de wijkagent opnieuw aan de schoolpoort en in de woonwijken. De politie moet meer
zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig. De N-VA wil daarom het aantal wijkagenten optrekken richting
Vlaams gemiddelde. Daar maken we prioritair de nodige centen voor vrij.
De politie moet 24u op 24u bereikbaar zijn, ook ’s avonds en tijdens het weekend. De N-VA maakt de
nodige middelen vrij om een permanente bemanning van het politiekantoor te voorzien op elk moment
van de dag of nacht.

Veiligheid is een basisrecht en dus is het garanderen van veiligheid ook een kerntaak van de overheid. De
N-VA zet in op een veilig Beernem en veilige deelgemeenten. Dat doen we aan de hand van een sluitend
netwerk van slimme camera’s. Zeker in het industriepark.
We zorgen voor een nieuwe brandweerkazernepost in onze gemeente zodat elk deel van Beernem,
Oedelem en Sint-Joris snel en goed kan bereikt worden bij brand of een noodgeval.

Een succesvol veiligheidsbeleid steunt niet alleen op de overheid maar wordt gedragen door de
gemeenschap in haar geheel. Sociale controle is nog steeds de beste preventie. Een Buurt Informatie
Netwerk heeft als doel het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en
mee te werken aan preventieacties. BIN’s met bewoners of winkeliers moeten alle kansen krijgen en worden
ondersteund door de gemeente.
Er komt een (inter)actief communicatiebeleid ook via de nieuwe media. Met een consequente opvolging
van alle klachten en terugkoppeling naar de inwoners, weten de inwoners wat er met hun klacht is gedaan
en motiveren we hen om onregelmatigheden te blijven melden.

Er is oog voor slachtofferhulp. Dat betekent een goede samenwerking met politionele en justitiële diensten.

HOE DOEN WE DAT?
1
De N-VA wil de wijkagent opnieuw aan de schoolpoort en in de woonwijken. De politie moet
meer zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig. De N-VA wil daarom het aantal wijkagenten
optrekken richting Vlaams gemiddelde. Daar maken we prioritair de nodige centen voor vrij.

2
De politie moet 24u op 24u bereikbaar zijn, ook ’s avonds en tijdens het weekend. De N-VA
maakt de nodige middelen vrij om een permanente bemanning van het politiekantoor te
voorzien op elk moment van de dag of nacht.

3
‘Meer blauw op straat’ betekent voor ons een zichtbaar politiekorps dat vertrouwen wekt,
preventief en oplossingsgericht werkt. De N-VA gelooft sterk in de rol van de wijkagent als
meldpunt van specifieke, buurtgerelateerde veiligheids- en overlastproblemen. De wijkagent
moet voor 100% inzetbaar zijn in zijn/haar wijk. Nog teveel mensen kennen hun wijkagent niet.
Om dit waar te maken is er nood aan het herbekijken van de taken van de wijkagent.

4
De wijkagent als lokale handhaver en als spil in een lokaal veiligheids- en zorgnetwerk
is cruciaal. Daarnaast moet de politie zich op haar kerntaken kunnen concentreren: de
handhaving van de openbare orde, de efficiënte bestrijding van de overlast en de criminaliteit.
Waar mogelijk wordt de politie ontlast van overbodige, lokale administratieve formaliteiten.

5
Zichtbare camerabewaking wordt aangewend op plaatsen waar geregeld overlast is. Dit kan
tijdelijk zijn d.m.v. een mobiele installatie. Permanente camerabewaking is enkel interessant op
plaatsen die altijd druk bezocht zijn en een geschiedenis van overlast kennen.

…

6
Veiligheid is een basisrecht en dus is het garanderen van veiligheid ook een kerntaak van de
overheid. De N-VA zet in op een veilig Beernem en veilige deelgemeenten. Dat doen we aan de
hand van een sluitend netwerk van slimme camera’s. Zeker in het industriepark.

7
We onderzoeken de mogelijkheid om een gemeentelijke inbraakverzekering af te sluiten voor de
gemeentelijke gebouwen en de gebouwen van (jeugd/sport)verenigingen.

8
De N-VA bekijkt veiligheid in de ruime zin. Veiligheid kent veel facetten: van
verkeersveiligheid, de veiligheid van uw woning, een veilige buurt en straat. Ook zichtbaar
sociaal onaangepast en storend gedrag zoals nachtlawaai, verkeerd parkeren en zwerfvuil
dragen bij tot een gevoel van onveiligheid en straffeloosheid. Die zaken moeten duidelijk
terugkomen in het optreden van de politiediensten.

9
Volgens de Broken Window-theorie trekken reeds vervuilde plaatsen meer vuil aan, plekken
met vandalisme lokken nog meer vandalisme. Daarom wil de N-VA het veiligheidsgevoel
opkrikken door van Beernem een nette, aangename, leefbare en veilige gemeente te maken.

10
We zorgen voor een nieuwe brandweerkazernepost in onze gemeente zodat elk deel van
Beernem, Oedelem en Sint-Joris snel en goed kan bereikt worden bij brand of een noodgeval.

…

13
Preventie en sensibilisering vormen nog steeds de eerste schakel van een integrale
veiligheidsaanpak. De gemeentediensten, brandweer en politie blijvenkleinschalige preventie–
en sensibiliseringsacties opzetten rond concrete actiepunten bv. rond inbraakbeveiliging en
brandveiligheid. Het handhavingsbeleid werkt enkel als er ook consequent gesanctioneerd
wordt. De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn een goed lokaal instrument en
moeten ondersteunend werken en doeltreffend worden ingezet. Dat betekent niet bij spelende
kinderen of voor het klimmen in bomen maar wél voor het aanpakken van sluikstorten
en vandalisme. Voor de N-VA moet de regelgeving niet strenger worden, maar moet de
handhaving door politie kordaat en consequent zijn. Het is ook belangrijk dat de regels en
sancties worden uitgelegd aan de inwoners.

14
Een succesvol veiligheidsbeleid steunt niet alleen op de overheid maar wordt gedragen door
de gemeenschap in haar geheel. Sociale controle is nog steeds de beste preventie. Een Buurt
Informatie Netwerk heeft als doel het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale
controle te bevorderen en mee te werken aan preventieacties. BIN’s met bewoners of winkeliers
moeten alle kansen krijgen en worden ondersteund door de gemeente. De BIN’s kunnen
betrokken worden bij de opmaak van deveiligheidsplannen.

15
We betrekken de Beernemse burger maximaal in het veiligheidsdebat:
• het centrale nummer voor niet-dringende problemen wordt bekender gemaakt
• er komt een (inter)actief communicatiebeleid ook via de nieuwe media
• met een consequente opvolging van alle klachten en terugkoppeling naar de inwoners,
weten de inwoners wat er met hun klacht is gedaan en motiveren we hen om onregelmatigheden te blijven melden
• burgers die overtredingen vaststellen of er zelf het slachtoffer van worden, moeten ook
via nieuwe communicatietechnologieën zoals sms of e-mail een snelle aangifte kunnen
doen

16
Er is oog voor slachtofferhulp. Dat betekent een goede samenwerking met
politionele en justitiële diensten.

…

17
We actualiseren het gemeentelijk strooiplan dat beschrijft welke locaties en wegen voorrang
krijgen bij het strooien in geval van zoutschaarste of hevige sneeuwval. Dat doen we op basis
van objectieve parameters.

18
Onze visie op verkeersveiligheid is terug te vinden in het luik ‘Mobiliteit’ en ‘Onderwijs’.

…

BRANDWEERPOST. De rijtijden voor een deel van Beernem zijn langer dan de voorgeschreven
norm. Hierdoor doen brandweer en veiligheidsdiensten er langer over om ter plaatse te zijn.
Een brandweerpost in onze gemeente kan dat probleem oplossen.

