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Respect…
Voor de Beernemse 

vrijwilligers en zijn organisaties

In Beernem zijn er talloze 
mensen die zich als vrijwil-
liger inzetten voor één of 
andere organisatie. Ze doen 
dit belangeloos, anoniem 
en gratis.

Ze komen niet in de media, ze vragen 

dit ook niet, maar ze zijn wèl een 

onmisbare schakel in onze leefge-

meenschap.

We vinden ze terug in vele domei-

nen van onze maatschappij: hulp aan 

mensen in nood, families, buren of  

verder van huis, de vele verenigingen 

binnen sport, jeugd, socio-culturele 

sector,…

CD&V is een democratische volks-

partij en heeft vanuit deze maat-

schappijvisie een grote waardering 

voor al deze vrijwilligers. In een 

tijdsgeest waar geld en winst de bo-

venhand krijgt, wil CD&V Beernem 

deze mensen koesteren en steunen 

in al wat ze binnen hun engagement 

willen ondernemen!!

Beste B.V. of  Beernemse Vrijwilliger, 

uw vrijwillige inzet wordt ten zeerste 

gewaardeerd!

Houd de moed erin want uw bijdrage 

aan de maatschappij is van onschat-

bare waarde!
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Beernemse CD&V–team!

André Van Belleghem

voorzitter CD&V Beernem
foto Bart Dewaele
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Onze opdracht voor elke dag!

Martine Costers 

Zuidveld straat 6  Beernem 

Ik vind het noodzake-

lijk dat er gelijke 

kansen en middelen 

zijn voor zowel 

mannen als vrouwen. 

Ook vrouwen kunnen 

zeker en vast hun steentje bijdragen 

in de politieke wereld. Daarom is 

deze Vrouw&Maat schappij binnen 

CD&V zeer belangrijk.

Mie Debruyne 

Oudeput straat 41 Oedelem

Een waakzaam en 
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beheer is de basis om 

de uitdagingen van de 

toekomst blijvend aan 

te kunnen: de investe-

ringen voor gebouwen, straten en 

pleinen, de ondersteuning van al 

onze verenigingen en administratie 

en communicatie op een moderne 

manier te blijven beheren.

Martine De Roo 

Ruwe schuur straat 22 

Oostveld/Oedelem

Beernem is rijk aan 

goed gestructureerde 

land- en tuinbouwbe-

drijven. De gemeente 

wil deze bedrijven 

maximaal ondersteu-

nen: milieu en bouwvergunningen, 

waterbeheersing, onderhoud lande-

lijke wegen, inspraak in een goed 

werkende adviesraad,…

Voor een leefbaar platteland!

Johan De Rycke 

Kerkhof dreef-Zuid 9  Beernem

CD&V-ers zijn actief  

op diverse terreinen, 

elk met eigen talenten, 

maar verbonden door 

die rode draad: het 

algemeen belang dienen. Streven 

naar een evenwaardige dienstverle-

ning voor elke mens in zijn speci-
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opdracht!  CD&V-ers gaan die 

uitdaging niet uit de weg!

Piet De Rycke 

A. Rodenbach straat  14  

Beernem

WIKI : De toekomst is 

de tijd die na het 

huidige moment komt. 

Het tegengestelde 

hiervan is het verle-

den. Dat is de tijd die 

voor het heden was. Het snijpunt van 

verleden en toekomst is het nu.
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als goeie rentmeester bouwen aan 

morgen!

Dorine Geirnaert 

Scherpe straat 31A  Beernem

Het O.C.M.W is een 

onmisbare schakel bij 

het gemeentebeleid. 

Ik sta er voor waarde-

vol werk, waarbij de 

mens steeds centraal 

staat. Zorgzaam aan politiek doen is 

onze opdracht.

Luc Goutry 

Bruggestraat 206  Oedelem

Voluit voor het welzijn 

van alle Beernemna-

ren! 

Hulp bij het beheren 

van budget of  schuld-

bemiddeling. Een ei-

gen poetsdienst, klusjeshulp, zwerf-
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dienstverlening en voedingsbodem 

voor jobs.

Houvast voor mensen met een han-

dicap en zorgbehoevende ouderen.

Carine Janssens 

Brugge straat 145

De bibliotheek van 

Beernem gaat verbou-

wen, om zo toekomst-

gericht haar identiteit 

en nut te bewaren. 

We vernieuwen de 

infrastructuur en loodsen u door 

het diverse informatieaanbod. 

Bib-medewerkers worden informa-

tiespecialisten! 

Wilfried Lauwers 

Jean de Lanierlaan 9  St.-Joris

Voor de senioren, jong 

of  oud, valt er nog 

veel te realiseren.

Daar wil ik me verder 

voor inzetten.

Ik hecht ook veel 

belang aan een goed seniorenbe-

leid, aan thuiszorg. Ook veiligheid 

op onze wegen en goede voet- en 
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Katrien Moelaert 

Lijsterhoek 1  Beernem

Iedereen is overtuigd 

dat veel begint met 

onderwijs.  

Binnen onze ge-

meente is dit zeker 

sterk aanwezig en een 

grote troef. De keuze van school 

is ruim en de begeleiding aan het 

kind aangepast. Dit is een belang-

rijke stap naar de toekomst toe!  Als 

leerkracht stuur je mensen om een 

droom waar te maken.

Claudio Saelens 

Maria Aaltersteenweg 9   

St.-Joris

Bouwen aan de woon-

winkel. 

Momenteel worden de 

medewerkers nog aan-

geworven, maar bin-



5

nenkort kan ieder bij de woonwinkel 

terecht met alle vragen omtrent: 

premies, kwaliteitsnormen,  huren 

en verhuren, crisisopvang, sociale 

huur- en koopwoningen, leegstand 

en verwaarlozing,…

David Standaert 

Bruinberg straat 12   

Oostveld/Oedelem

CD&V Beernem is 

een volkspartij!  We 

willen dat zo goed 

mogelijk invullen. 

Vandaar dat CD&V  

werkt aan verruiming, vrouwen en 

jongeren krijgen binnen de partij 

voldoende ruimte om eigen accen-

ten te leggen. Jong CD&V Beernem 

werkt met een visie aan de toe-

komst.

Eddy Sypré  

Berenheemstraat 

31  Beernem

Een gezonde geest in 

een gezond lichaam.

Deze leuze geldt voor 

alle leeftijden, zowel jong als oud, 

man of  vrouw. Het  gemeentebe-

stuur  stelt daarbij alles in het werk 

zodat iedereen van alle sporten en 

diverse ontspanningsmogelijkheden 

volop kan genieten.

Jos Sypré 

Vullaertstraat 38  Oedelem

Kansen voor onze 

jeugd.

Kinderen moeten zich 

kunnen ontplooien 

binnen de eigen ge-

meente,  een belangrijk gegeven ook 

voor de volgende generaties. Onze 

aandacht gaat o.a uit naar: speelplei-

nen op maat, aanbod van sport en 

cultuur, jeugdverenigingen, leefbare 

woonkernen,…

André Van Belleghem 

Meulestraat 15  Oedelem

“Ploegspel” is het 

handelsmerk van onze 

partij! We reiken u da-

gelijks de hand.  Ons 

programma is geen 

lege doos. We serveren u een brede 

waaier van acties en brengen u een 

beleid met goed fatsoen.

We zijn zorgzaam om veel.

Els Vancoëllie 

Legeweg 17  Beernem

Beleid voeren is meer 

dan alleen maar asfalt 

gieten, zeker vandaag.

We zijn met CD&V 

geëvolueerd van een 

dorpspartij naar een partij met diep-

gang. Een opdracht die ons iedere 

dag bezig houdt. Wij stellen ons ten 

dienste met een moderne partij.

Hilde Vandevyver 

Beekstraat 81  Oedelem

Op onze gemeente 

hebben we een 

goed uitgebouwde 

buitenschoolse 

kinderopvang, met 

een toenemend 

aantal kinderen. 

Het is belangrijk dat we blijven 

streven naar een kwaliteitsvolle, 

bereikbare en betaalbare opvang 

ter ondersteuning van de werkende 

ouders.

Walter Van Parijs 

Knesselarestraat 108  

Oedelem
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beoefenen de meest 

directe vorm van 

democratie.  

Bij het besturen van 

de gemeente  verte-

genwoordigen zij het volk, maken 

zij de beleidkeuzes  en controleren 

de uitvoering er van. Daar met 

inzicht en kennis aan deelnemen is 

een boeiende opdracht.

Henk Vanthournout 

Sijselestraat 43  Oedelem

Ik werkte mee aan de 

realisatie van sociale 

huisvesting in Beer-

nem: 6 nieuwe ap-

partementen in de 

Bloemendalestraat, 15 woongelegen-

heden in Malehof  en 25 woningen 

in de Smoutweg.  Daarnaast gaat 

de intergemeentelijke woonwinkel 

dra van start: een extra steun voor 

het woonbeleid van de gemeente en 

ten dienste van de inwoners wordt 

uitgewerkt. 

Martine Verstrynge 

Mexicostraat 5A  Beernem

Vrijwilligerswerk is de 

basis van een goed 

functionerende leefge-

meenschap. Daarom 

wil ik blijven meewer-

ken aan de verdere 

uitbouw van  een goed gestructureerd 

en ondersteund vrijwilligerswerk.

Kris Vincke 

Diksmuidse Boterweg 20  

Beernem

Een gemeente bestu-

ren is complex. 

Een grote diversiteit 

van opdrachten vraagt 

steeds meer speciali-

satie. Dossierkennis 

is een absolute voorwaarde om 

doeltreffend op te treden. We willen 

met z’n allen aan duurzame politiek 

doen.

Patricia Waerniers 

Kasteeldreef 19  Beernem

“De zorg voor ons 

openbaar domein is 

van groot belang:  toe-
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voetpaden, een veilige 

inrichting en een goed 

onderhoud van de weginfrastruc-

tuur, de zorg voor en de (her-)aanleg 

van openbaar groen… Kortom: een 

leefbare gemeente!”



Goed onderhouden waterlopen, onze troef tegen wateroverlast 

Sportpark Overleie, kansen voor St.-Joris

Het fietspad langs het kanaal wordt ver-
nieuwd

Waardering landelijk erfgoed

Nieuwe sociale woningen

Aanleg van nieuwe voetpaden

Aandacht voor trage wegen

Hoek Beernemstraat, oplossing in zicht

Sporthal Den Akker krijgt er binnenkort 
een broer bij
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CD&V… zaait en oogst

De nieuwe Sint-Andreaslaan, positief voor 
bewoners en weggebruikers 

Kringwinkel ’t Rad, recyclage op z’n best
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