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UIT met CD&V
Beernem
Zondag 15 januari 2012
9 uur OC De Kleine Beer
Nieuwjaarsreceptie met aan de
ontbijttafel Herman Van Rompuy,
President van Europa en Beernemnaars met talent.
Kinderanimatie met Hikoisan.
Iedereen welkom!

Goesting
in politiek
Ontmoet André en z’n boek in de
parochiezaal van Oedelem!
woensdag 28 december 2011
10–12 uur en 14–16 uur.

CD&V wenst u in 2012:

Veel gelukkige TIJD!
‘Tijd’ is een veelzijdig begrip.
Soms krijg je tijd, soms maak
je tijd, soms heb je een fijne
tijd, soms een moeilijke tijd…
soms heb je geen tijd…
CD&V verloor geen tijd in
2011
Een greep uit de realisaties: herinrichting van de Kauter, Oedelemsesteenweg, Lattenklieversstraat, aankoop
van de Kooldreef, renovatie van De
Boeie, duidelijke bewegwijzering aan
het industriepark, gehele vernieuwing
van de wijk Vliegend Paard, voetpaden
in de Bruggestraat, Knesselarestraat,
een nieuw netwerk van wandelwegen,
succesvolle ‘Vlaanderen feest’dag
en Mondiale dag, het geboortebos,
samenwerking met dienstencentrum
Mirte, de nieuwe titel van Fairtradegemeente, Toneelgemeente 2011 van
Vlaanderen,…
CD&V besteedt tijd aan…
De verbetering van de situatie op het
kruispunt Beernem-Knesselarestraat
door de afbraak van het hoekhuis, de
!"#$%&#'%"()#*(*%"+,"(-"'&.#/"*($#*0&(
de Bruggestraat en de St.-Jorisstraat,
rioleringen en waterzuivering in grote
landelijke gebieden, een aangepast
containerpark, bestrijding van kansarmoede, en ook … de uitbouw van een
moderne digitale dienstverlening door
de gemeente. Hiervoor liet de gemeente midden 2011 reeds een screening
van haar website uitvoeren om die te
verbeteren. Het nodige budget werd
door de gemeenteraad eind 2010 reeds
goedgekeurd.

CD&V investeert tijd
Een ruime groep CD&V-ers werkt in
overleg met diverse bevolkingsgroepen, organisaties en geïnteresseerde
inwoners, aan een haalbaar en realistisch, ambitieus en modern actieplan
voor de toekomst!
Tenslotte wens ik u voor 2012 een
beetje ‘tijd’ midden de dagelijkse
drukte van uw leven. Nu en dan een
beetje tijd voor jezelf, voor je gezin,
vrienden, buurt, voor je medemens
die het moeilijk heeft …. Prettige
nieuwjaarsdagen en een gelukkig 2012!
Johan De Rycke
Burgemeester

Samen op weg naar
goedkopere groene energie

PROVINCIEBEGROTING 2012
GOEDGEKEURD
Met de Provincie blijven
wij in 2012 investeren in en
een warm en sterk WestVlaanderen, voor alle WestVlamingen.
De Provincie West-Vlaanderen organiseert in het
najaar van 2011 een groepsaankoop groene stroom.
Met deze groepsaankoop
bieden we de inwoners de
kans om bewust te kiezen
voor 100% groene stroom
en ook te profiteren van
een goedkoper contract
juist omdat we zoveel burgers samen brengen. Je kan
deelnemen voor elektriciteit, gas of beide samen.
Iedereen kan vrijblijvend inschrijven
vanaf 1 november 2011 tot eind
januari 2012. Op 6 februari 2012
wordt een online veiling georganiseerd waarbij energieleveranciers

hun beste prijs geven. Kort daarna
ontvang je een persoonlijk voorstel
en heb je een maand de tijd om op
dit voorstel in te gaan. De datum
van overstap kan je kiezen tussen 15
april 2012 en 30 september 2012.
Het nieuwe contract is geldig voor
één jaar.
Met al je vragen kan je terecht op het
nummer 0800/18 711, of via samengaanwegroener@ichoosr.com
In vele West-Vlaamse gemeenten worden
ook infoavonden georganiseerd.
De data van die infosessies, maar ook alle
info over de actie en het inschrijfformulier
vind je op www.samengaanwegroener.be

WELKOM
NIEUW JAAR

bouw mee aan een gelukkige
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Maar we doen dit niet blindelings.
We zorgen immers voor een verantwoorde begroting, die trouwens ook
rekening houdt met de mogelijkheden voor de komende legislatuur.
Dit doen we door ieder jaar opnieuw een stukje van de beschikbare
middelen opzij te zetten in een
‘spaarpot’. Zo heeft de Provincie in
12"%$%34"(-*#*5%6$"('%3/"*(#$'%3/(""*(
reserve waaruit kan geput worden.
Dat we dit zonder nieuwe belastingen of belastingverhogingen kunnen doen, heeft net te maken met
7"'(!#'%2*""$("*(-*#*5%""$()"!#*'woord beleid dat we elk jaar voeren.
Desalniettemin doen we met de
Provincie heel wat inspanningen om
West-Vlaanderen nog aantrekkelijker te maken, zowel voor burgers,
bedrijven, verenigingen… en dit
binnen zowat alle maatschappelijke
domeinen.
“Door mensen gedreven” is onze
leuze en daar kunt u van op aan;
bijna 1.000 personeelsleden zetten zich dagdagelijks in om van
West-Vlaanderen een nog mooiere,
warmere en sterkere provincie te
maken. De Provincie is er voor u!

Campagne ‘hang het beest
niet uit in het verkeer’
Tussen 15 oktober 2011 en
15 februari 2012 loopt voor
het tweede jaar op rij de
campagne ‘Hang het beest
niet uit in het verkeer’.
De campagne wil jongeren uit het
secundair onderwijs (12 tot 18 jaar)
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ondertitel van de campagne luidt ‘rij
)"%$%0("*(;!"*0(3"(-"'&(%*(2!/"<9(="'(
""*(!"0$"1"*'#%!"(-"'&(!%3/"*("*(/"(
verkeersregels volgen is de boodschap.
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troles gekoppeld: alle West-Vlaamse
politiezones en preventiewerkers
2!0#*%&"!"*(-"'&52*'!2$"&9(
Ook is er een fotowedstrijd aan de
campagne verbonden: de Provincie daagt de jongeren uit om een
originele foto over de campagne te
posten op de netlog-campagnesite.
De leukste foto’s worden beloond
1"'(0!#'%&(-$1'%54"'&9(
De Provincie voert de campagne via
de verschillende jongerenkanalen: de Meer info: www.west-vlaanderen.be/mojongerenzender TMF en Kinepolis
biliteit en http://nl.netlog.com/hanghetvertonen de spot met het beest in de beestnietuit
hoofdrol.

Contactgegevens provincieraadsleden:

www.west-vlaanderen.cdenv.be

Dirk De fauw

Bernard De Cuyper

Hilde Decleer

Boudewijn Laloo

Georgine Roets-Denolf

Bart Naeyaert

Fractiesecretariaat CD&V West-Vlaanderen,
Kon. Astridlaan 134/6,
8200 Sint-Michiels. 050/38.58.91

Luc Vande Caveye
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Betaalbaar wonen voor iedereen!

Via projecten van sociale huisvesting kan het gemeentebestuur dit
realiseren.
Er werd in deze legislatuur al serieuze inspanningen gedaan (Smoutweg, Malehof, Bloemendalestraat,
Oude Melkerij) en er staat nog heel
wat op stapel (Wingenesteenweg,
Galgeveld, Berenheem).

Raadslid Wilfried Lauwers wenst
daarbij zijn bekommernis mee te
geven aan CD&V collega Henk
Vanthournout, ondervoorzitter bij
Vivendo om bij het uitwerken van
nieuwe projecten, zoals bv op het
oud voetbalplein van St.- Joris rekening te houden met de bijzondere
situatie van alleenstaanden.
Heel wat senioren, maar ook jongeren komen immers alleen te staan
of kiezen daarvoor en hebben het
steeds moeilijker de eindjes aan

elkaar te knopen.
Vandaar de vraag om via het
bouwen van daartoe aangepaste
woongelegenheden aan deze nood
tegemoet te komen, zowel in de
koop- als in de huursector.
Een zeer waardevolle suggestie die
zeker meegenomen wordt!

Beernem, een gemeente met een
gezonde financiële toekomst
Het valt niet te ontkennen: de laatste maanden worden
we door de media overstelpt met berichten over de
toekomstige moeilijke financiële toestand van de lokale
besturen. Verschillende ontwikkelingen die grotendeels
buiten de wil van de lokale besturen om gebeuren,
zorgen immers voor stijgende uitgaven en druk op de
inkomsten.
Ook de ontwikkelingen rond de
Gemeentelijke Holding, heeft voor
sommige besturen belangrijke gevolgen.
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heeft er altijd op toegezien dat uitgaven en ontvangsten in evenwicht
zijn, en dat er niet aan risicobeleggingen wordt gedaan. Daar worden
nu de vruchten van geplukt en blijft
de gemeente ook in de komende
3#!"*(-*#*5%""$(0"82*/A
Anticiperen op de toekomst blijft
voor Beernem belangrijk en is bin*"*(7"'(-*#*5%""$(;"$"%/(((((((
de rode draad. Zo kan een goede
dienstverlening gegarandeerd
blijven. Zo kan, over enkele jaren
worden het hoofd geboden aan de
budgettaire impact van 4 tot 5 %
ten gevolge van de pensioenher8

vorming. Zo blijven we paraat voor
de toenemende dotaties aan Sociaal
Huis, Politiezone enz… Zo blijven
we de zware investeringen in waterzuivering en het plaatsen van IBA’s
de baas!
Zo kan de gemeente blijven inspelen op de behoeften van de burger!
Voor 2012 voorzien we ongeveer
43% van onze uitgaven voor personeel, 26% voor werkingskosten,
26% voor de overdrachten naar verenigingen, politie, Sociaal Huis e.a.,
en 5% voor de schulduitgave.
Aan ontvangsten voorzien we bijna
9% uit prestaties, 86% uit gemeentefonds, belastingen e.a. en 5% uit
schuldontvangsten uit o.a. dividenden.

Een werkgroep van de CD&V-fractie buigt zich samen met Schepen
)#*(-*#*5%6*(
Mie Debruyne over het budget
2012.

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Betaalbaar en degelijk
wonen is voor CD&V een
fundamenteel recht voor
iedereen.

