
Bij een recente doorlichting van de 
financiële toestand van de gemeenten 
scoorde Beernem, met een 8 op 10 
het best in de hele regio. In oktober 
2011 gaf het Agentschap Binnenlands 
bestuur nog aan dat onze inwoners – in 
tegenstelling met wat opcentiemen 
laten uitschijnen - weinig gemeentelijke 
belastingen betalen. In 44 West-Vlaam-
se gemeenten betaalt de inwoner meer. 
In de omliggende gemeenten, Wingene 
uitgezonderd, betaalt men per inwoner 

12 tot 34% meer! Dit is de verdienste 
van de gehele CD&V-bestuursploeg 
en het resultaat van 6 jaar coherent, 
creatief en efficiënt beleid. Als het van 
CD&V afhangt, dan kan u als inwoner of 
bedrijf gerust zijn: in de komende jaren 
is een wijziging van de gemeentebelas-
tingen niet aan de orde. Met een brui-
send OC De Kleine Beer, een creatieve 
bib, een klinkend muziekonderwijs, een 
spetterend aanbod van recreatieve en 
sportieve activiteiten tijdens vakantie 

en tal van evenementen, leeft onze 
gemeente meer dan ze ooit vermoed-
den. Dat zeggen nieuwe inwoners ons. 
De fundamenten zijn gelegd om onze 
lokale handel en bedrijven meer bij 
dit bloeiend gemeenschapsleven te 
betrekken. Aan de slag dus! U geeft uw 
punten op 14 oktober. En dat zijn de 
enige juiste! 

Johan De Rycke
lijsttrekker CD&V Beernem

iedereen een goed rapport 
maar… verder werken blijft de boodschap!
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iedereen inbegrepen

iedereen 
inbegrepen
Dicht bij de mensen staan is voor 
CD&V Beernem geen slogan, maar 
realiteit!
Dagelijks steken de CD&V mandata-
rissen hun voelsprieten uit naar wat 
leeft in onze gemeente, bij de burger, 
bij de handelaar, bij de ondernemer.
CD&V Beernem polste naar wat de 
inwoners belangrijk vinden en waar 
we met de opmaak van ons verkiez-
ingsprogramma rekening mee 
moeten houden.
Dank voor de vele suggesties.
Het voedt onze ploeg..op weg naar 
2013!

André Van Belleghem
voorzitter CD&V Beernem
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Jeugdhuis The Nooddle
Ontmoetingsplaats voor de Beernemse jeugd

Beernemse Kringloopwinkel
Niet meer weg te denken!

Het Beverhoutsveld Een uniek gebied

De laatste jaren zijn er heel wat zaken 
veranderd die een belangrijke invloed 
hebben op de werking van het jeugdhuis 
en die het er zeker niet altijd gemak-
kelijk op maken. Zo is er bijvoorbeeld 
de toenemende administratie, stijgende 
kostprijs voor de dranken, de strengere 
reglementering omtrent geluid, invoe-
ring van het algemeen rookverbod, … 

Het gemeentebestuur heeft in het ver-
leden al heel wat zaken gedaan om het 
jeugdhuis te ondersteunen, en men doet 
dit nog steeds. Als Jong CD&V juichen 
we dit zeker toe! 
We willen er als CD&V-jongeren ook 
in de toekomst naar streven dat een 
dergelijke ontmoetingsplaats voor de 
Beernemse jeugd kan blijven bestaan! 

De kringloopwinkel vermindert de 
afvalberg en werkt daardoor actief  
mee aan de milieu-sensibilisering bij de 
bevolking.
Volgens Eddy Sypré maken lage prij-
zen de winkel zeer geschikt voor men-
sen die het financieel moeilijk hebben.
Het is ook een ontmoetingsplaats met 
een belangrijke sociale functie.
Ook heeft de kringloopwinkel een 

economische functie, want door de 
concurrentiële omgeving en de inves-
teringslast, is er ook een bedrijfsmatige 
aanpak vereist.
“Wist je trouwens dat er reeds meer 
dan 200 verloren en door het Fietspunt 
opgeknapte fietsen via de kringwinkel 
terug in omloop konden gebracht wor-
den?”, lacht Martine Verstrynge.

Het Beverhoutsveld is een landschappelijk waardevol landbouwgebied. Het 
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) is ook grotendeels gelegen in het 
veld. Bepaalde percelen die natuurwaarden hebben, worden uit pacht genomen en 
krijgen een specifiek beheer. Via Agro-Aanneming (aannemersbedrijf  voor land- 
en tuinbouw) kunnen land- en tuinbouwers werken aannemen voor openbare be-
sturen zoals landschapsonderhoud. Via de Bedrijfsgilde Beernem hebben land- en 
tuinbouwers die actief  zijn in het veld zich verenigd om deze percelen te beheren 
volgens de doelstelling in het GNOP. Volgens Martine De Roo en Bart Naeyaert, 
Provinciaal Gedeputeerde kunnen landbouw en natuur samen hand in hand gaan 
in het Beverhoutsveld. 

Al vele jaren is jeugdhuis The Nooddle een begrip onder 
de Beernemse jeugd. Het is dé plaats bij uitstek voor een 
gezellige babbel met jong en iets ouder volk, goeie mu-
ziek en drank aangepast aan het studentenbudget. Cen-
traal in dit hele verhaal? De vele fantastische vrijwilligers 
die het jeugdhuis wekelijks open houden en er tal van 
activiteiten organiseren! Chapeau daarvoor!

“Het is vooreerst een zinvol tewerkstellingsproject voor men-
sen die dreigen uit de boot te vallen en bovendien zorgt het 
voor een tweede leven voor kledij, schoenen, meubelen, huis-
houdgerief en andere herbruikbare artikelen”, zegt Luc Goutry.

Op de foto: Piet De Rycke, Vita Van 
Belleghem, Claudio Saelens, Rebecca 
Fransoo, Ruben Strobbe, Justine Coens.
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Parochiezalen / 
De Kleine Beer? 
BROODNODIG!

Uitbreiding industriepark wordt een feit!

De Lijn bespaart
Het OC De Kleine Beer en de paro-
chiezalen zijn niet meer weg te denken 
uit het dagelijkse leven van de Beernem-
naar. Tal van activiteiten gaan er door: 
vergaderingen, theatervoorstelling, 
foyer/muziek-concerten, films, kaar-
tingen, turnen, dansen, familiefeesten, 
vorming, ….voor elk wat wils. Het is 
als het BELEG tussen onze dagelijkse 
boterham. Net dat tikkeltje MEER dat 
onze dag kleurt … 
Mensen ontmoeten via het verenigings-
leven. Ervaringen worden uitgewisseld, 
respect voor mekaar groeit! CD&V gaat 
voor mensen die maatschappelijk enga-
gement en verantwoordelijkheid hoog 
in het vaandel dragen. Dit maatschappe-
lijk draagvlak willen we gespreid houden 
over de ganse gemeente, door naar de 
toekomst OOK onze parochiezalen op 
alle dorpskernen te ondersteunen, aldus 
Carine Janssens. 

Volgens Mie Debruyne is ruimte voor 
onze ondernemers een must. “Het afge-
lopen jaar werd dan ook werk gemaakt 
om de uitbreiding van het industriepark 
te bewerkstelligen. Met het Industrie-
park-Oost komt er 8 ha nieuwe indus-
triegrond bij zoals in het structuurplan is 
opgenomen. Op dit nieuwe stuk kun-
nen ambachtelijke bedrijven die willen 
uitbreiden of herlokaliseren een perceel 
aankopen.” 
Naast vrijliggende kavels is er ook de 
bouw van een bedrijfsverzamelgebouw 
voorzien, d.i. een gezamenlijk pand dat 
meerdere bedrijven kan herbergen, wat 
een goede oplossing is voor bedrijven die 
weinig ruimte nodig hebben, weet Kurt 

Vanneste
“De uitvoering van de plannen is voor-
zien vanaf 2013 en zal beslist een nieuw 
elan geven aan de bedrijfleiders en po-
tentiële investeerders om hun toekomst 
vorm te geven.”, zegt Martine Verstrynge

Het gratis busverhaal van SP-A, zoals 
nu nog steeds in Hasselt, kent z’n gren-
zen en heeft verstrekkende gevolgen.
De factuur dient immers altijd door 
iemand betaald te worden.
De besparingsplannen treffen ook 
Beernem! 
De impact voor de bewoners van 
landelijke gemeenten is immers veel 
ingrijpender, terwijl ze nu al veel minder 

bediend worden.
West-Vlaanderen heeft in vergelijking 
met de andere provincies de voorbije ja-
ren een zuinig openbaar vervoer beleid 
nagestreefd.
Een kei kan men moeilijk z’n vel ont-
doen, vandaar dat CD&V Beernem niet 
akkoord gaat met het minder bussen 
aanbod voor onze gemeente en precies 
daarom voeren we actie.

Materialen nemen het roer over van afval
Het containerpark wordt binnenkort 
gebruiksvriendelijker ingericht om te 
voldoen aan de nieuwe trend van het 
inzamelen van ons afval! Wanneer we 
nu nog spreken over ‘afvalstromen’ 
begeleiden naar verbrandingsoven of  
storten, hebben we het binnenkort 
over ‘materialenbeleid’. Afval bestaat 
uit materialen die je door een selectieve 
inzameling in een ander product of  een 

andere toepassing kan gebruiken. Van 
papier en karton maakt men opnieuw 
papier, van PMD worden gezellige 
truien en dekentjes gemaakt. Plastiek 
wordt opnieuw plastiek wanneer deze 
zuiver wordt aangeboden. Alles weten 
over afval en hoe er mee om gaan? 
Raadpleeg de afvalkalender. 
Op de foto een mogelijk concept van 
het nieuwe containerpark. 
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De Woonwinkel is er voor iedereen

De Woonwinkel op woensdagnamiddag 
in de bibliotheek van Beernem is er voor 
iedereen die vragen heeft over wonen. 
• Ik ga (ver)bouwen, welke premies kan 
ik aanvragen? Waar en hoe vraag ik deze 
aan?
• Maak ik aanspraak op een sociale 
woning? Hoe stel ik mij kandidaat?

• Heb ik recht op een huursubsidie?
• Hoe kan ik mijn woning verhuren aan 
een sociaal verhuurkantoor? Wat zijn de 
voordelen?
• Wat zijn mijn rechten en plichten als 
(ver)huurder?
• Hoe kan ik besparen op mijn energie-
factuur, wat is een energiescan?

Henk Vanthournout, Johan De Rycke en Claudio Saelens ver-
woorden dat de Woonwinkel een intergemeentelijk samen-
werkingsverband is met als doelstelling de woonkwaliteit in 
de gemeente te verbeteren tegen een betaalbare prijs.

Sportief Beernem in de steigers

Jos Sypré: “Onderzoek wijst uit dat één 
op drie Beernemnaars aan sport doet, 
of  erbij betrokken is.
Jammer genoeg is de sporthal van  
Oedelem overbevraagd, velen gaan 
noodgedwongen elders sporten.
Het kunnen gebruiken van de sporthal 
van De Zande is een meerwaarde, alleen 

kan dit enkel ’s avonds en op zondag. 
Dit vormt een beperking voor de scho-
len, alsook voor de vele sportieve senio-
ren en voor wie overdag kan sporten.”
CD&V Beernem ijvert voor sportieve 
impulsen op maat van onze gemeente.
Het draagt bij tot de gezondheid en 
naast het sportieve biedt het ook 
ontmoetingskansen, vertolken Martine 
Verstrynge en Eddy Sypré.
Begin dit jaar zijn de werken gestart aan 
sporthal Drogenbrood langs de Wel-
lingstraat, die een eerste fase inhoudt 
van het inrichtingsplan waar ook ruimte 
is voor onder andere atletiek, voetbal, 
turnen, zwemmen, BMX,…bevestigt 
Vita Van Belleghem.

Zorgzaam Beernem
We herbergen één van de grootste 
Vlaamse centra voor psychiatrische 
patiënten,
St. -Amandus. Daarnaast ook het 
dagbestedingscentrum ’t Veldzicht 
en het bezigheidstehuis Ter Muiden 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking, een school voor bijzonder 
onderwijs De Bevertjes, een kinderop-
vang voor zwaar zieke en gehandicapte 
kleuters Het Vliegend Paard. Onze 
gemeente telt twee woon-en zorg-
centra voor zorgbehoevende oudere 
inwoners met daarnaast ook nog een 
dienstencentrum Mirte en een dagop-

vang Rosas. Verder zijn er in Beernem 
ook twee initiatieven voor arbeidszorg 
Loca Labora en De Kringwinkel. Ten-
slotte is er ook nog De Zande die zorg 
draagt voor delinquente meisjes.
Het Sociaal Huis neemt de taak op 
zich om meer samenwerking en over-
leg uit te bouwen tussen al deze lokale 
zorginitiatieven.

Eddy Sypré, David Standaert, Luc 
Goutry, Dorine Geirnaert en Claudio 
Saelens staan namens CD&V Beer-
nem borg voor een dagdagelijkse inzet 
in de OCMW-raad

Iedereen 
inbegrepen, 

ook u!

Uw lokale contactpersoon
André Van Belleghem
(andre.vanbelleghem.loeys@telenet.be)
www.beernem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!


