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BEERNEM



Beernem, waar 
iedereen graag 
thuiskomt.
»
Wie weet er beter wat er leeft en nodig 
is in een buurt, dan de buurtbewoners 
zelf? Wij geloven sterk in initiatieven 
of ideeën die ontstaan tussen 
mensen. Daarom geven we jouw 
buurt graag de ruimte om te groeien. 
Onze enquete “Beernem leeft” geeft 
ons een duidelijk beeld over wat voor 
jullie belangrijk is. Aan de hand van 
deze input zullen wij verder bouwen 
aan onze warme gemeente. Goed 
besturen betekent permanent 
luisteren naar onze inwoners.



Met de fiets 
naar school, de 
sportclub of 
een avond uit. 
»
Het doorgaand vrachtverkeer in onze 
gemeente, het woon-werkverkeer en het 
drukke schoolverkeer zorgen voor files en 
gevaarlijke situaties in de dorpskernen. Dat 
maakt het voor kinderen en jongeren niet 
makkelijk om met de fiets naar school of naar 
de sportclub te gaan. Ook voor ouderen is het 
niet evident om te kiezen voor de fiets.
CD&V Beernem steekt graag de nek uit voor 
het beveiligen van de schoolomgevingen en de 
routes naar school, het vernieuwen van de 
stationsomgeving, het weren van het zwaar 
vervoer door de dorpskernen en het inzetten 
op fietsen. Ons ambitieus mobiliteitsplan zal 
hierbij de leidraad zijn voor de toekomst.

www.beernem.cdenv.be



Jos Sypré
»

Onze gemeente is de laatste jaren sterk veranderd. Jos Sypré, 
boegbeeld van CD&V Beernem, heeft daar stevig aan 
bijgedragen. Al van jongs af aan engageerde hij zich binnen 
onze gemeente. Na 6 jaar als gemeenteraadslid en 12 jaar als 
schepen is hij klaar voor de volgende stap in zijn politieke 
verhaal. Jos Sypré is onze lijsttrekker en kandidaat 
burgemeester.

Ik ben de fiere papa van Merel 
(19), Noa (18) en Briek (13). 
Allen zitten ze in de Chiro, de 
plek waar het voor mij 
allemaal begon.
Mijn aandacht voor het 
vernieuwen van jeugd- 
lokalen is dan ook groot.
Ik was de eerste voorzitter 
van jeugdhuis The Nooddle 
en ook voorzitter van de 
Jeugdraad. De stap naar de 
politiek was dan ook niet 
groot.

Beroepshalve ben ik onder- 
wijzer in Wonderwijs Brugge, 
een school voor buiten- 
gewoon onderwijs.
Sporten is echt een passie.
Vooral de wekelijkse loop- 
tochtjes met mijn zussen 

Miet en Frieke, zwemmen en 
fietsen bij Forza 8330 zijn 
echt mijn ding.
Dit heb ik nodig om in conditie 
te blijven, mijn hoofd leeg te 
maken en voor de vele sociale 
contacten.

Als sportschepen heb ik 
geïnvesteerd in de kwali- 
tatieve uitbouw van de 
sportverenigingen en in 
voldoende en moderne 
sportinfrastructuur.
Het nieuwe zwembad prijkt 
hoog op mijn verlanglijstje.

Ik  geniet van cultuur in Beer- 
nem, het liefst samen met 
vrienden.
Belangrijk dat de vereni- 
gingen en organisatie- 

comités met de vele 
fantastische vrijwilligers 
blijvend ondersteund worden 
in wat ze willen doen voor de 
inwoners.
Een volwaardige ontmoe- 
tingsplaats in iedere 
deelgemeente is een must.

Een gezond financieel beleid 
vind ik belangrijk, zorgzaam 
omgaan met de middelen.
Graag breek ik een lans voor 
de ondernemers, landbou- 
wers, handelaars en 
industriëlen.
Het is van belang om als 
gemeente structurele maat- 
regelen te nemen, waar zij 
beter van worden.



Een Beernem 
waar iedereen 
graag thuis komt.
»



Onze mensen
midden de mensen
» beernem.cdenv.be

Beernem, bruisende gemeente waar zorgen voor elkaar in 
het DNA zit.

Wij weten wat de 
bekommernissen zijn 
in Beernem.
» 

Enkele jongeren van Beernem aan het woord:
Jill (22)
Tijdens het weekend kom ik steeds met heel veel plezier 
terug naar het thuisfront in Beernem. Na een drukke week 
in de studentenstad, geniet ik van de rust en gezelligheid bij 
familie en vrienden. Op die dagen kan ik mij ook sportief 
uitleven op de tennisclub in een groene omgeving.

Arthur (18)
Onze gemeente kent, naast KLJ Oedelem waar ik zelf lid 
ben, heel wat dynamische jeugdbewegingen waar je veel 
plezier kunt beleven. Niet alleen kan ik daar terecht voor 
vrijetijdsbesteding maar ook de vriendschap die ik er vind, 
vormt een motivatie om hierin actief te blijven. 

Janne (16)
Ik vind het  super dat de jeugdbeweging Oranje bestaat in 
Beernem.  Ik ben er al vanaf de 3de kleuterklas bij! Dit is 
mijn jeugdbeweging! Ik kijk er telkens naar uit om, samen 
met mijn vriendinnen, te kunnen deelnemen aan de 
activiteiten en het kamp.  Ik vind het echt zot dat Oranje ook 
mensen met een beperking toelaat.  Het is een 
jeugdbeweging als een ander die het mogelijk maakt dat wij 
kunnen samen spelen, activiteiten doen met jongeren/ 
kinderen met of zonder een beperking. We leren van elkaar!



Onze mensen
midden de mensen
» beernem.cdenv.be

Beernem, bruisende gemeente waar zorgen voor elkaar in 
het DNA zit.

Wij weten wat de 
bekommernissen zijn 
in Beernem.
» 
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De Weg Vooruit naar luisteren, 
begrijpen en aanpakken,
Een goed beleid in Beernem, met aandacht voor elke 
inwoner: daar staat CD&V voor. Een atletiekpiste, 
waterzuivering in Oostveld en een vernieuwde Sinjo. 
Fietspad Bruggestraat, buurtambassadeurs en ruimte 
voor ondernemers,…
Maar nog belangrijker is wat we morgen willen doen. 
Met dit magazine lichten we een tip van de sluier. Geen 
holle slogans of ellenlange beleidsteksten, maar korte 
en heldere duiding. Wil je meer informatie? Dan horen 
we dat graag. Nog straffer wordt het als je zelf 
meestapt, op de manier die je zelf wil.

Stap je mee?
Heb je zin om mee te werken? Heb jij het ultieme idee 
om je buurt nieuw leven in de blazen? Weet jij hoe van 
jouw straat een ‘leefstraat’ kan worden gemaakt? Laat 
het ons weten, of engageer je. We gaan graag in 
dialoog.

info@beernem.cdenv.be

info@beernem.cdenv.be

Hoe levendiger je 
buurt, hoe gezelliger 
je thuis.
» 




