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“Vele CD&V-kandidaten zijn niet alleen actief sporter, maar nemen ook engagement op 
in besturen van onze sportverenigingen van Groot-Beernem. Lees in deze flyer meer 
over hen. Deze bestuurservaring is een grote meerwaarde, aangezien zij perfect aan-
voelen wat de noden zijn van onze sportende inwoners. Onze gemeente heeft heel wat 
sportverenigingen, die we met subsidies en goede infrastructuur zo goed mogelijk on-
dersteunen. Een bedreiging voor vele sportverenigingen is het vinden van vrijwillige 
bestuursleden en kwaliteitsvolle trainers. CD&V Beernem wil daarom met gerichte bij-
komende maatregelen de sportverenigingen van Groot-Beernem ondersteunen, zodat 
het brede sportaanbod –voor jong en oud- in onze gemeente gegarandeerd blijft. We 
blijven voluit gaan voor een kwaliteitsvol sportbeleid, aangezien dit in onze huidige 
(bewegingsarme) maatschappij van groot belang is en een grote impact heeft, niet al-
leen op de vrijetijdsbesteding van onze bevolking, maar ook op de opvoeding van de 
jeugd en het welzijn en de gezondheid van de Beernemnaar.“ 

JOS SYPRE
LIJSTTREKKER
KANDIDAAT BURGEMEESTER
SCHEPEN VAN SPORT (2007 - NU)
LID VAN WIELERCLUB FORZA 8330, VOORMALIG VOETBALLER  VVC OEDELEM,
VETERANEN OOSTVELD

ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA VIND JE OP

VOOR EEN

#DEWEGVOORUIT
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SPORTIEF EN GEZOND
BEERNEM

1. SYPRE Jos

2. WAERNIERS Patricia

3. SAELENS Claudio

4. VAN BELLEGHEM Vita

5. STROBBE Ruben

6. VINCKE Kris

7. MOELAERT-COENS Anja

8. DE RYCKE Piet

9. LOOTENS  Marjan

10. VANNESTE Kurt

11. DE BRABANDER Arthur

12. COBBAERT Ellyn

13. EELBODE-DECLERCQ Lieve

14. BAILLIEU Patje

15. DIASSON Ellen

16. DE ROO Martine

17. VERSTRYNGE Martine

18. ENGELRELST Inge

19. D’HULSTER Ruige

20. BLANCKAERT Lieven

21. DE JAEGHER Mattias

22. HONGERLOOT Dominique

23. MORTIER Sofie

24. DHONT Dries

25. DE RYCKE Johan

GEMEENTERAAD
BEERNEM

cdenv_beernem
Beernem

Volgen

+16.000 vind-ik-leuks

De weg vooruit! #beernem #bruisend
#zorgzaam #duurzaam #teamjos
1 DAG GELEDEN

#DEWEGVOORUIT

1. NAEYAERT Bart

2. DECLEER HIlde

3. STROBBE Ruben

4. ROELOF Els

5. DE BRABANDERE Bert

6. GOES Ellen

7. MARECHAL Pieter

8. VAN QUEKELBERGHE Eveline

9. BOGAERT Hendrik

PROVINCIERAAD
DISTRICT BRUGGE

Graag een naamstem voor meerdere kandidaten, voor onze lijsttrekker en 

kandidaat-burgemeester Jos Sypré, voor de Provincie Ruben Strobbe - 3e plaats

www

KRIS VINCKE
VOORZITTER CD&V BEERNEM



“POLYVALENTE ZAAL DE BOEST”
De Boest is een thuishaven diverse sportclubs (De Kangoeroetjes, Topspin, 
karabijnschieten…) en er kunnen ook fuiven worden georganiseerd. Dit 
multifunctioneel gebruik zorgt voor een hoge bezettingsgraad. CD&V Beernem gaat 
voor financieel verantwoorde investeringen!

“Om toekomstige (sport-infrastructurele) noden te lenigen wil CD&V Beernem ook de 
scholen stimuleren en ondersteunen om buiten de schooluren hun infrastructuur 
nog meer open te stellen voor sport -en bewegingsactiviteiten. Een financiële win-
win voor zowel de school als de gemeente.”

RUIGE D’HULSTER   
Speelt in badmintonclub Beernem

”SPORTELEN EN G-SPORT” 
Door ook in te zetten op de ondersteuning van nieuwe(re) sporten zoals rugby voert CD&V 
Beernem een toekomstgericht sportbeleid. De herinrichting van het Bargepark met –
naast de nieuwe tennisvelden voor TC Bloemendale- ook een rugbyterrein, illustreren 
dit krachtig sportbeleid. We willen ook verder inzetten op nieuwe doelgroepen: o.a. 
sporters met een beperking, senioren (met acties zoals ‘sportelen’).  

“DEN AKKER BLIJVEND VERNIEUWEN” 
De sportsite Den Akker in Oedelem werd doorheen de jaren sterk uitgebouwd met een 
sporthal, boltra, danszaal, voetbalterreinen, petanqueterreinen in openlucht en overdekt, 
6 tennisterreinen voor TC Smash…  Voor CD&V Beernem is en blijft Den Akker ook in de 
toekomst een plaats voor de zogenaamde breedtesport en voor de competitiesport.

“Op Den Akker wordt de bestaande infrastructuur systematisch vernieuwd. Maar CD&V 
wil er binnenkort ook een nieuw terrein aanleggen voor padel, de snelst groeiende 
sport in Vlaanderen. Ook de aanleg van een 
omnisportveld voor de jeugd staat voor ons op 
de agenda!”

Mattias De Jaegher
Bestuurslid FC Oelem, mede-organisator 
CrossdorpOedelem
Voetbalt bij Sy-bo en KWB Sport;  vroeger bij 
Cercle Oedelem, Hogerop Oedelem en Essix
Tennist bij TC Smash

“SPORTSITE DROGENBROOD”
De CD&V-realisatie van de sportsite Drogenbrood is iets waar we in Beernem trots 

mogen op zijn. De nieuwe sporthal was de voorbije jaren de hefboom voor de oprichting 

van nieuwe indoor-sportverenigingen (bv. de badmintonclub) met de ondersteuning 

van de sportdienst. De badmintonclub is daar een mooi voorbeeld van! 

“Het is geen geheim dat CD&V Beernem grote inspanningen heeft geleverd om via 
extra subsidies een volwaardige atletiekpiste in Beernem te realiseren. Vele inwoners 

van Groot-Beernem genieten van deze 
investering.”

Vita Van Belleghem

Voorzitster atletiekclub Blanco 

Bachelor secundair onderwijs

Lichamelijke Opvoeding

“NIEUW ZWEMBAD”
Het Bloemendalezwembad is al sinds de bouw in 1972 een grote troef voor 

onze gemeente. Na 46 jaar is het zwembad echter tot op de draad versleten.  Uit 

studiewerk blijkt dat een nieuwbouw-zwembad de beste oplossing is. Een nieuw 

zwembad kost handenvol geld, maar CD&V ziet het net als een bibliotheek, een 

ontmoetingscentrum,… nl. als een duurzame investering voor de toekomst. 

“Een nieuw zwembad is geen pure sport-investering voor de zwem-sporters… Nee, 

het is ook belangrijk ter ondersteuning van ouders en van onze Beernemse scholen: 

nl. bij het waterveilig maken van kinderen en om hen een gezonde levensstijl mee 

te geven. Daarom  maken wij voluit de keuze voor een nieuw zwembad in onze 

gemeente, gebruiksklaar tegen 2020!”

Marjan Lootens  

Bestuurslid turnclub De Kangoeroetjes

MEER BEWEGINGSKANSEN IN DE 
“NASCHOOLSE OPVANG”
CD&V Beernem wil de samenwerking tussen gemeente (Buitenschoolse 
Kinderopvang), scholen en sportclubs versterken, zodat (volgens het Brede 

School-principe) een geïntegreerde en goed op elkaar afgestemde sportieve leer-

en leefomgeving gecreëerd kan worden. Op die manier kunnen meer sport- en 
bewegingskansen in naschools verband aangeboden worden aan de kinderen en 

jongeren, en wordt aldus een sportieve en gezonde levensstijl gestimuleerd. 

“Door een sterkere samenwerking tussen de BKO, scholen en sportclubs willen 

we de drempel om te sporten en bewegen verlagen en zo meer kinderen aan het 

bewegen krijgen.”

Patricia Waerniers    

Gemeenteraadslid

Jeugdcoördinator Volleybalclub De Beerlanders

Master lichamelijke opvoeding; voortgezette academische opleiding ‘Sport- en 

Recreatiemanagement’

“EXTRA ONDERSTEUNING SPORTCLUBS”
Beernem telt veel actieve sporters. Een belangrijke stimulans hierbij is enerzijds de 

goede sportinfrastructuur die CD&V doorheen de jaren opbouwde. De komende jaren 

wil CD&V ook inzetten op kunstgrasvelden zodat alle voetbalclubs gans het seizoen 

op een kwaliteitsvolle manier hun sport kunnen beoefenen. Een andere belangrijke 

troef voor de sportparticipatie is het grote aantal sportclubs waar we in Beernem 

kunnen op rekenen.  CD&V Beernem wil hen met bijkomende maatregelen extra 

ondersteunen, zodat het brede sportaanbod in onze gemeente gegarandeerd blijft.  

“Met het oog op het welzijn en de gezondheid van onze bevolking willen we nog meer 

inwoners doen bewegen. De sportclubs spelen hierbij een cruciale rol. Ze verdienen 

daarom extra ondersteuning.”

Piet De Rycke

voorzitter sportraad

mede-organisator Natuurloop Beernem

“Het aantal G-sport-initiatieven moet de 
hoogte in, want ook in de sport willen we een 
zorgzame gemeente zijn!”

Ruben Strobbe
OCMW-voorzitter
Secretaris Rugbyclub Beernem


