
De NMBS wil de sneltreinen afschaffen in Beernem. Waan-
zinnig en vooral kortzichtig. Onmiddellijk stuitte dit voorne-
men op groots protest van CD&V. Onze burgemeester zegde 
de leiding van de NMBS direct de wacht aan en er wordt met 
man en macht gewerkt aan een oplossing. Typisch CD&V.

Ondertussen rijdt de politieke trein in Beernem razendsnel 
vooruit. Amper werd het ambitieus beleidsplan voorgesteld 
of CD&V legt samen met haar coalitiepartner een omvangrijk 
masterplan op tafel. Het beoogt de verdere modernisering 
van onze gemeente waarbij de bestaande gebouwen een 
optimale bestemming krijgen. Waar nodig wordt bijgebouwd.

Uiteraard zijn niet de stenen en de cement voor ons van 
belang, maar wel het ultieme streven dat elke Beernemnaar 
zich goed voelt in eigen gemeente en zich kan ontplooien 
tot een gelukkig mens.

Sla de pagina om en U zult begrijpen wat ik bedoel. Een 
kleine bloemlezing: het Drogenbroodpark, de parel onder de 
CD&V-realisaties van de laatste jaren, wordt verder ontwik-
keld met een turnzaal, een fuifzaal voor de jeugd, de atletiek-
piste, …  De jeugdbewegingen zullen terug hun stek krijgen 
in de groene omgeving van Kleuterweelde, de HMMG-kerk 
behoudt haar religieuze bestemming maar krijgt er een paar 
polyvalente taken bij, de Bib evolueert mee met haar tijd, … 

Door de administratieve integratie van het OCMW bij het 
gemeentebestuur in Beernem wordt het gebouw in de Lat-
tenklieverstraat omgedoopt tot een volwaardig ‘Huis van 
het Kind’.

Trouwens, deze integratie levert op termijn besparingen 
op, zonder dat de dienstverlening er onder lijdt. Discretie, 
efficiënte en hulpvaardigheid  blijven de dada’s van onze 
OCMW-voorzitter.

Evenwel moeten we realistisch zijn: het zal niet allemaal 
op één wenk gerealiseerd zijn. Rome is ook niet in één dag 
gebouwd. Reken op een tiental jaar voor alles af is. Geduld 
zal beloond worden, zonder dat er financiële meerinspan-
ningen worden gevraagd van U.

Kortom, een ganse boterham waar we best eens tussen pot 
en pint over praten. Ons Zomerfeest op 14 juni aanstaande 
in de Zandberghoeve is hiertoe een ideale gelegenheid. 
Uiteraard nodig ik U hier graag op uit. Welkom!

KRIS VINCKE
voorzitter CD&V Beernem
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INTEGRATIE GEMEENTEHUIS EN 
SOCIAAL HUIS
Een nauwere samenwerking tussen gemeente en 
OCMW, de integratie van een aantal diensten en 
een efficiëntere dienstverlening motiveren het 
overbrengen van de sociale dienst, PWA, … van het 
Sociaal Huis in Sint-Joris naar het SJOK in de Bloe-
mendalestraat. Dit wordt het nieuwe Sociaal Huis. 
Hiervoor zal een beperkte uitbreiding van de burelen 
noodzakelijk zijn. 

EEN EIGENTIJDSE VERNIEUWING 
ZET DE BIBLIOTHEEK OP HET 
SPOOR VAN DE TOEKOMST
Heel wat voorbereidend werk tijdens de vorige 
bestuursperiode maakte duidelijk dat de biblio-
theek niet langer een boekenrij is, maar een heuse 
informatie-wegwijzer.

De bestaande hoofdbibliotheek wordt verbouwd en 
uitgebreid op de huidige locatie, en er wordt een 
verbinding gerealiseerd met het gemeentehuis. 
Deze keuze komt tegemoet aan de vraag van de 
bib en biedt bovendien nog ruimte voor een aantal 
gemeentelijke diensten, zoals de Woonwinkel en de 
jeugddienst. Daarnaast maakt de verbinding met het 
gemeentehuis een betere exploitatie van het ‘levend’ 
gemeentelijk archief mogelijk. 

HUIS VAN HET KIND
Het Sociaal Huis in Sint-Joris wordt herbestemd tot het Huis van het Kind.

Hierin wordt het consultatiebureau van Kind en Gezin en de diensten kinderopvang 
en onthaalgezinnen ondergebracht. Ook de buitenschoolse kinderopvang van Sint-
Joris wordt overgebracht naar het Huis van het Kind. 

De bib-dienstverlening in Sint-Joris wordt op een flexibele en klantgerichte manier 
aangepast. 

SPORTPARKEN DROGENBROOD EN DEN AKKER
Sportpark Drogenbrood wordt verder ingericht met een volwaardige atletiekpiste, een 
loopparcours en onder meer voetbalkleedkamers.

Noodzakelijke aanpassingen in het sportpark Den Akker voor voetbal en tennis worden 
uitgevoerd.

AANPASSINGEN RECYCLAGEPARK
Het recyclagepark wordt gebruiksvriendelijk ingericht.

EEN MASTERPLAN VOOR BEERNEM

Onze mandatarissen in de gemeenteraad van links naar rechts:

Ruben Strobbe, Jos Sypré, Luc Goutry, Carine Janssens, Hilde Vandevyver, burgemeester Johan De Rycke, 
Kris Vincke, Dorine Geirnaert, Claudio Saelens en Martine De Roo



NIEUWE HUISVESTING VOOR JEUGDVERENIGINGEN 
IN KLEUTERWEELDE
De buitenschoolse kinderopvang in de Beukendreef kampt met plaatsgebrek. 
De aanpalende lokalen voor de jeugdverenigingen komen hiervoor in aanmer-
king. Mogelijks kan hier ook ruimte beschikbaar komen voor een crea-atelier. 

KLJ en Oranje zijn vragende partij voor een betere huisvesting. Het domein-
park Kleuterweelde leent zich hiervoor, zowel op gebied van ligging, als van 
speelruimte. Een deel van het gebouw in Kleuterweelde komt vrij als het 
archief van de Heemkring naar de HMMG-kerk zou kunnen verhuizen. Met 
de inname van deze ruimte en een mogelijke aanpassing van de bestaande 
gebouwen wordt daar een aangepaste huisvesting voor de jeugdverenigingen 
gerealiseerd en krijgt het park een polyvalente bestemming, met ook kansen 
voor de Grabbelpaswerking. 

OPFRISSEN GEMEENTESCHOOL
Renovatie- en isolatiewerken worden uitgevoerd aan gemeenteschool ‘De Notelaar’ 
in Oedelem, met uitvoer van de achterontsluiting via de Beernemstraat.

EEN MASTERPLAN VOOR BEERNEM

OPSMUKKEN VERDIEPINGEN 
SCHEPENHUYS OEDELEM
De bovenverdiepingen van het 
Schepenhuys worden aangepast aan 
de wensen voor de inrichting van het 
Oedelems bib-filiaal.

BIJKOMENDE FUNCTIE HEILIGE MARIA MOEDER GODSKERK
Het ‘slapend’ archief van de gemeente en het OCMW en het archief van particuliere verenigingen vraagt al enige tijd om een aangepaste 
ruimte voor opslag en voor opzoekingen. Een deel van de Moeder Gods-kerk zou zich hiertoe uitstekend kunnen toe lenen, mits de nodige 
aanpassingen in het kerkgebouw. De inname van de inkomruimte onder het doksaal, samen met het doksaal zelf op het eerste niveau zorgt 
voor een goede nevenbestemming van het kerkgebouw. Het karakter en de interne belevingswaarde van het interieur van de kerk blijft goed 
bewaard en laat een combinatie met de liturgische diensten perfect toe.

Op die wijze zou tevens een aanzet gegeven worden tot een nuttige nevenbestemming van een kerkgebouw, een evolutie die zich in de toekomst 
ongetwijfeld zal verderzetten. De vraag hiertoe is gesteld aan de kerkraad.

Onze mandatarissen in de gemeenteraad van links naar rechts:

Ruben Strobbe, Jos Sypré, Luc Goutry, Carine Janssens, Hilde Vandevyver, burgemeester Johan De Rycke, 
Kris Vincke, Dorine Geirnaert, Claudio Saelens en Martine De Roo



UITNODIGING BARBECUE MET CD&V BEERNEM

NIEUWE POLYVALENTE FUIF- EN TURNZAAL 
NAAST SPORTZAAL DROGENBROOD
Tegen sporthal Drogenbrood wordt een nieuwe polyvalente zaal 
voor turnen en fuiven gebouwd. Hiermee krijgen de jongeren en de 
lokale verenigingen opnieuw mogelijkheden om fuiven te organise-
ren op een geschikte locatie die ook dienst doet als locatie voor de 
turnclub, de pingpongvereniging en schuttersclub.

Om de bouwinvestering te compenseren wordt de bestaande poly-
valente zaal De Boeie in de Bloemendalestraat verkocht. 

JEUGDHUIS THE NOODDLE BLIJFT
Jeugdhuis The Nooddle verdient z’n plaats in Beernem. Het is de 
bedoeling om de huur van het jeugdhuis te verlengen en op langere 
termijn een nieuwe locatie voor het jeugdhuis te voorzien op de 
huidige plaats van het zwembad en dit in combinatie met een 
kunstenatelier. 

In de huidige bestuursperiode is een nieuw zwembad budgettair niet 
haalbaar, maar worden voorbereidingen getroffen om vanaf 2019 
een nieuw zwembad te bouwen in sportpark Drogenbrood.

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!

Uw lokale contactpersoon:
Martine Verstrynge
Mexicostraat 5A
8730 Beernem 

info@beernem.cdenv.be

    beernem.cdenv.be 
    facebook.com/beernem.cdenv 
    twitter.com/cdenv_beernem V
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Summer Grilling Party

Oedelem- 
Beernem-St-Joris

dialoog
iedereen welkom! 

samen
aan tafel

BBQ
14 juni 2014 vanaf 19 uur

Zandberghoeve Oedelem 

volwassene €35 kinderen €19 (-12 j.)

apero, BBQ (4 stuks), dessert, koffie, 
drank inbegrepen aan tafel 

Kaarten te verkrijgen bij onze mandatarissen 
en bestuursleden.

STEMMEN VOOR CD&V IS HET VERSCHIL MAKEN IN UW BUURT
CD&V zet in op mooie lokale projecten in elke gemeente, ook bij ons. Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwerking met de hogere overheden. En omgekeerd!

Deze projecten kwamen tot stand dankzij de samenwerking met het Vlaamse, Belgische, ja zelfs op het Europese 
niveau. Zonder die samenwerking zou onze gemeente er niet zo fraai uitzien! Denk daar aan als u een weloverwogen 
stem wil uitbrengen op 25 mei. Een stem voor CD&V is het verschil maken in uw buurt!


