
We klinken op het
nieuwe jaar.

In deze publicatie laten we onze één voor één krachtige raadsleden van de gemeenteraad en 
van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst mee aan het woord.

 
Fijne feestdagen en tot op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Beernem in OC De Kleine Beer.

Noteer alvast zondagvoormiddag 15 januari 2023! 
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Samen met mijn vrouw Gwendolyn Verholleman en 
onze 4 kinderen Camille, Juliette, León en Óscar 
woon ik in Sint Joris. Ik werk als winkelmanager in 
de ALDI van Beernem. Om het lichaam gezond te 
houden ga ik regelmatig lopen. Iedere maandag-
avond ben ik als bestuurslid van Badminton@Beer-
nem op en naast het veld van sporthal Drogen-
brood te vinden. Daarnaast ben ik ook een gedre-
ven lid van de Beernemse Sportraad. Uit voorliefde 
voor Portugal ben ik een taalcursus Portugees 
begonnen. In januari 2023 leg ik de eed van raads-
lid af in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
Ik kijk er al naar uit!

“Met het lanceren van dossiers zoals die van het 
zwembad,  de gemeenteschool en vele andere 
geven we blijk van doordacht en krachtig te bestu-
ren én dat in niet evidente tijden”, verwoordt burge-
meester Jos Sypré.
 
“Beernem is er al jaren om gekend een zuinig 
beleid te voeren en wordt getypeerd als een finan-
cieel gezonde gemeente. Door strak en krachtig te 
handelen en door een optimale samenwerking met 
de collega’s van Groen en Vooruit slagen we er in 
om de opeenvolging van crisissen te weerstaan”, 
duidt voorzitter Kris Vincke.
 
“We zijn trots op de manier waarop de dossiers in 
Beernem opgebouwd worden. Vanuit expertise 
door de gemeentelijke diensten, een vlotte coördi-
natie door de betrokken schepen of burgemeester, 
een voortdurende terugkoppeling met onze schit-
terende groep van gemeenteraadsleden en leden 
van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en 
met inspraak gedragen door de inwoners én op dat 
elan gaan we verder”, zegt fractieleider Dries 
Dhont.
 
Gemeenteraadslid Marjan Lootens gaf aan de 
fakkel door te geven aan een nieuwe kracht, aan 
Arthur De Brabander.
Dankjewel Marjan voor je grote deskundigheid en 
betrokkenheid.
Ook verwelkomen we Ruige D’Hulster in het Bijzon-
der Comité van de Sociale Dienst. (BCSD)

Nieuw gemeenteraadslid
Arthur De Brabander 

#TeamJos hee�
de wind in de zeilen!

Wie is
Ruige
D’Hulster?

Met z’n 22 jaar is Arthur het jongste gemeente-
raadslid in Beernem.
Op die manier staat hij dan ook symbool voor de 
vernieuwing die wij uitstralen en zal hij mee de 
kaart van de jeugd en de landbouw trekken.
De student Agro- en Biotechnologie in Geel èn 
tevens lid van De Groene Kring is de zoon van het 
landbouwersgezin Geert De Brabander en Moni-
que Van De Sompele uit Oedelem. Het aan politiek 
doen zit Arthur duidelijk in de genen.
Z’n opa Hyppoliet maakte maar liefst 25 jaar deel 
uit van de OCMW-raad in Beernem, waar ook z’n 
mama Monique enkele jaren actief was.

Succes Arthur!
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Eén groot volksfeest tijdens
de Ronde van Vlaanderen.

Crisistijden zijn uitdagende tijden voor onze onder-
nemers. Daarom investeerde schepen Ruben 
Strobbe € 125.000 in een ondersteunend nood-
fonds voor COVID-getro¦en Beernemse onderne-
mingen.

“Dankzij dit fonds werden een 14-tal projecten 
mogelijk gemaakt waarbij ondernemers de handen 
in elkaar slaan voor bruisende initiatieven die meer-
waarde creëren voor de Beernemse lokale econo-
mie”, vervolgt Martine Verstrynghe, lid van het 
BCSD. 
Enkele voorbeelden: Nacht van de Ondernemer, 
etalagewedstrijd en eindejaarsactie van Unizo, 
Goesting, diverse horecasteun en handelsacties, 
EK en WK-dorpen, Dorp van de Ronde …

Ondernemen
in crisistijden

Vlaanderens Mooiste, één van de grootste
wielerwedstrijden van de wereld doorkruist op zondag 2 april 2023 onze gemeente en pas-

seert in Oedelem, Oostveld, Beernem en Sint-Joris.
De burgemeester onderhandelde uitstekend met  Flanders Classic om in 2023, 2025 en 2027 

van Beernem een ‘Dorp van de Ronde’ te maken. Na 2 jaar covid-opsluiting wordt het één 
groot feest met heel wat kansen voor onze inwoners, scholen, verenigingen,

horeca en ondernemers. De raadsleden Vita Van Belleghem, Anja Coens, Mattias Dejaegher en 
burgemeester Jos Sypé hebben er alvast zin in.



Er wordt hard werk gemaakt van het onderhoud en 
de aanleg van fietspaden, het vernieuwen van 
wegen en het uitbouwen van een goed openbaar 
vervoer.
De raadsleden Anja Coens en Piet De Rycke volgen 
het mobiliteitsbeleid goed op.
Door uitstekende onderhandelingen konden we 
bekomen dat er om het half uur een bus zal rijden 
tussen Oedelem en Brugge. Naar de NMBS toe 
wordt er dan blijvend druk gezet om meer treinen 
te laten stoppen in Beernem. Samen met het 
Vlaams gewest werken we aan een dossier om het 
stationskruispunt in 2023 uit te rusten met 
verkeerslichten en de fietspaden op de spoorweg-
brug veilig te vernieuwen. Aan de verkeerslichten 
van de Sint-Andreaslaan komt er een aparte groen-
tijd voor fietsers, zodat het er veel veiliger wordt.

events overnam of als co-organisator optrad (en 
aldus de financiële risico’s en/of uitgaven op zich 
nam)…

In 2021 kregen we een nog duidelijker zicht op de 
gevolgen en de impact van de coronacrisis op het 
verenigingsleven. Om tegemoet te komen aan de 
groeiende noden van een aantal verenigingen werd 
gedurende 2021 en 2022 nog extra budget (€ 
45.000) verdeeld over noodlijdende verenigingen 
of organisaties die in de problemen kwamen om 
zonder grote risico’s hun werking weer op te nemen 
(bv. organisatie van een groot event). Zeven vereni-
gingen kregen, na inzage van de financiële situatie, 
een aanzienlijke toelage”.

CD&V Beernem is ervan overtuigd dat we met deze 
aanpak het verenigingsleven, dat we een warm hart 
toedragen, op een gedegen en e¦ectieve manier 
door de moeilijke corona-tijd hebben geloodst.

“omdat vele verenigingen duidelijk maakten dat er 
vaak geen financiële uitdagingen waren, maar er 
vooral nood was aan logistiek ondersteuning, 
know-how voor een corona-proof aanpak, enzo-
verder. Een tweede principe was dat we geen line-
aire maatregelen wilden tre¦en: we kozen voor een 
‘op maat’-aanpak zodat het geld echt zou gaan 
naar de verenigingen die het echt nodig hadden. 
Een derde topic was dat we wilden werken met een 
visie op langere termijn, omdat we toen nog niet 
wisten hoe lang de corona-crisis zou duren. En 
gelukkig hebben we zo gewerkt, is achteraf geble-
ken…
 Dit totale pakket aan ondersteuning had voor de 
gemeente een kostprijs van € 165.000. Hiervan 
werd aan 47 verenigingen (sportclubs of socio-cul-
turele verenigingen) een rechtstreekse financiële 
ondersteuning gegeven voor een totaal van € 
25.000. Hiernaast waren er de gratis veiligheids-
kits, de kwijtschelding van de huurgelden, de 
gemeente die in 2020 de rol van organisator van 

Coronasteun ‘op maat’
loodst onze verenigingen
doorheen de coronacrisis
Beernem lee± en bruist dankzij de werking van 
verschillende verenigingen. Tijdens de beginmaan-
den van corona maakte de Beernemse bestuurs-
ploeg daarom snel werk van een corona-herstel-
plan. Hierbij werd uitgegaan van 3 basisprincipes. 
”We kozen vooreerst voor een brede ondersteu-
ning”, verwoorden de raadsleden Martine De Roo 
en Vita Van Belleghem,

Een verkeersveilige
gemeente



Laat van je horen.

Crisistijden zijn uitdagende tijden voor onze onder-
nemers. Daarom investeerde schepen Ruben 
Strobbe € 125.000 in een ondersteunend nood-
fonds voor COVID-getro¦en Beernemse onderne-
mingen.

“Dankzij dit fonds werden een 14-tal projecten 
mogelijk gemaakt waarbij ondernemers de handen 
in elkaar slaan voor bruisende initiatieven die meer-
waarde creëren voor de Beernemse lokale econo-
mie”, vervolgt Martine Verstrynghe, lid van het 
BCSD. 
Enkele voorbeelden: Nacht van de Ondernemer, 
etalagewedstrijd en eindejaarsactie van Unizo, 
Goesting, diverse horecasteun en handelsacties, 
EK en WK-dorpen, Dorp van de Ronde …

Ook de gemeente Beernem voelt volgens raadslid Piet De Rycke de gevolgen van de 
huidige energiecrisis. “We hebben dan ook passende maatregelen genomen met 
het gemeentelijk energiezorgplan: We plaatsen overal led verlichting en doven de 
openbare verlichting een uur extra (van 11 uur tot 5 uur); de temperatuur in de 
gemeentelijke gebouwen wordt beperkt tot 19° en de meest energieverslindende 
verwarmingsinstallaties en armaturen in de gemeentelijke gebouwen worden ervan-
gen”.

Iedereen op de fiets is het motto van raadslid Anja 
Coens. “De werken voor de aanleg van de veilige 
fietspaden tussen Beernem en Oedelem schieten 
goed op. We stellen momenteel alles in het werk 
om midden 2023 van start te gaan in de 
Akkerstraat – Beverhoutsveldstraat. We hebben de 
ambitie om tussen al onze woonkernen veilige fiets-
verbindingen aan te leggen.”

Akkerstraat,
Beverhoutsveldstraat,
Beernemstraat
en Scherpestraat

Sinds 2016 kennen we in Beernem de werking van 
de buurtambassadeurs. Ze vormen een aanspreek-
punt voor hun straat of buurt. Raadslid Kurt Van-
neste is zo één van de vele buurtambassadeurs. 
Corona hee± de werking verschillende jaren 
bemoeilijkt. Momenteel kennen we een doorstart 
van de werking. Via verschillende vormingsmo-
menten brengen we interessante thema’s aan waar 
de ambassadeurs mee aan de slag kunnen. Recent 
kwam eenzaamheid en zorgplanning aan bod.

Fantastische
buurtambassadeurs
in Beernem

Energiezorgplan 



Het dossier voor de gemeenteschool van Oedelem 
kreeg vorig jaar een nieuwe wending. De bestuurs-
ploeg CD&V, Groen en Vooruit verwezen de reno-
vatieplannen uit vorige legislatuur naar de prullen-
mand. De meerderheid gaf de voorkeur om ten 
volle in te zetten op nieuwbouwplannen langs de 
Beernemstraat. Er werd niet stilgezeten, in 2021 
werd een nieuwe architect aangesteld en een 
belangrijk deel grond van het gemeenschapson-
derwijs MPI De Bevertjes werd intussen aangekocht 
door de gemeente voor € 898.000. Onlangs in 
november ’22 kregen we de goedkeuring van 
AGION voor subsidiëring van het schoolgebouw. 
Zo zetten we belangrijke stappen vooruit in het 
dossier om e¦ectief tot uitvoering te komen.

 “De keuze voor nieuwbouw en ruimte, maar vooral 
de centrale ligging met de meerdere opties om in te 
zetten op een maximaal veilige schoolomgeving 
gaven voor ons de doorslag om het roer om te 
gooien. We zijn blij dat Vlaanderen het nieuwe sub-
sidiedossier ondersteunt met een AGION-subsidie 
van € 2,15 miljoen.” verduidelijken Ruben Strobbe, 
schepen van Onderwijs en raadslid Kurt Vanneste.

Er wordt hard werk gemaakt van het onderhoud en 
de aanleg van fietspaden, het vernieuwen van 
wegen en het uitbouwen van een goed openbaar 
vervoer.
De raadsleden Anja Coens en Piet De Rycke volgen 
het mobiliteitsbeleid goed op.
Door uitstekende onderhandelingen konden we 
bekomen dat er om het half uur een bus zal rijden 
tussen Oedelem en Brugge. Naar de NMBS toe 
wordt er dan blijvend druk gezet om meer treinen 
te laten stoppen in Beernem. Samen met het 
Vlaams gewest werken we aan een dossier om het 
stationskruispunt in 2023 uit te rusten met 
verkeerslichten en de fietspaden op de spoorweg-
brug veilig te vernieuwen. Aan de verkeerslichten 
van de Sint-Andreaslaan komt er een aparte groen-
tijd voor fietsers, zodat het er veel veiliger wordt.

Curando opent binnenkort - naast Mirte in de 
Rollebaanstraat – een tweede dienstencentum 
“Flora” nabij de markt in Oedelem. Ereschepen 
André Van Belleghem is alvast heel enthousiast 
over de komst van het dienstencentrum. Hij 
verhuisde onlangs naar één van de appartementen 
boven het dienstencentrum. Senioren zullen er tal 
van mogelijkheden hebben om elkaar te ontmoe-
ten. Dienstencentra als deze zijn een echte meer-
waarde voor onze inwoners. Als gemeente onder-
steunen we de werking van elk centrum graag met 
19.000 euro/jaar. Op de foto: Kurt Vanneste, Clau-
dio Saelens, André Van Belleghem en Cecile, Marti-
ne De Roo en Martine Verstrynghe.  
              

De gemeente Beernem herbergt talrijke archeolo-
gische resten die teruggaan tot in de bronstijd. Om 
de geschiedschrijving van onze gemeente verder te 
onderbouwen vanuit archeologisch onderzoek, 
besliste CD&V al in 2008 om met de gemeente 
Beernem toe te treden tot de intergemeentelijke 
archeologische dienst Raakvlak. Deze dienst maakt 
een archeologische werking ook 

Dienstencentum “Flora”
opent binnenkort de deuren

Archeologische
troeven

Dossier gemeenteschool
Oedelem



Klimaatverandering hee± een grote impact op ons. 
Langere periodes van droogte en intensere neerslag 
komen op ons af. “We moeten op een andere 
manier met water omgaan”, stelt gemeenteraadslid 
Piet De Rycke. “In het gemeentelijk hemelwater- en 
droogte plan voorzien we extra bu¦ering voor water, 
zetten we meer in op infiltratie van water en optima-
liseren we het gebruik van water in onze gemeente-
lijke gebouwen”, besluit raadslid Martine De Roo.   

Midden 2023 wil schepen van openbare werken 
Claudio Saelens van start gaan met de heraanleg van 
het Galgeveld. Momenteel is het onduidelijk waar je 
mag parkeren en is er weinig groen. Met de heraan-
leg brengen we hier verandering in: Duidelijke 
parkeervakken, ruimte voor de voetganger, meer 
groen en aandacht voor infiltratie van hemelwater 
zijn de krachtlijnen van het ontwerp.  

Volgens de raadsleden Martine De Roo en Marjan 
Lootens is de gemeente Beernem een vooruitstre-
vende landbouwgemeente met nog een 130-tal 
actieve landbouwbedrijven. Via het project water-
landschap willen we het Beverhoutsveld weerbaar 
maken tegen de klimaatverandering. Landbouwers 
blijven er onze bevoorrechte gebruikers. Met extra 
stuwen houden we het water langer ter plaatse, 
peilgestuurde drainage willen we er ondersteunen. 
In het voorjaar 2023 organiseren we een infoverga-
dering hierover. 

voor een gemeente 
als Beernem een haalbare
kaart. De toetreding tot
Raakvlak hee± onze
gemeente in elk geval geen windeieren gelegd! 
Zeker de eerste grote opgraving in de Haverbilken
(2010), waarbij een Romeins grafveld werd bloot-
gelegd, kon op veel interesse rekenen en was voor 
de kennis van ons archeologisch patrimonium een 
belangrijk feit. Ook de opgravingen in de Hogen-
akker (2013-2014) gaven ons opnieuw meer inzicht
in de rijke geschiedenis van onze gemeente.
Binnenkort is er een groots archeologisch event 
gepland: de reizende expo “Gif mo Goaze! 80 km 
archeologie dwars door West-Vlaanderen” is van 
28/01/23 tot en met 04/03/23 te gast in de biblio-
theek in Beernem.
 
Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe 
Fluxys-aardgasleiding werd in 2014-2016 een 
traject van maar liefst 80 km archeologisch onder-
zocht, van Alveringem tot Maldegem. Meer dan 
200 nieuwe archeologische vindplaatsen werden 
hierbij aangetro¦en, ook in onze gemeente! Deze 
expo zal voor onze gemeente niet onbelangrijk zijn 
omdat hier heel wat materiaal gevonden werd: o.a. 
een middeleeuws pottenbakkersatelier. Op dezelf-
de site zijn ook bewoningssporen en grafstructuren 
uit de metaaltijden en de vroege middeleeuwen 
aangetro¦en. Benieuwd wat we zullen te zien 
krijgen. Raadsleden Kurt Vanneste en Dries Dhont 
konden al eens gaan neuzen in het depot van Raak-
vlak in Brugge.

Landbouw/Beverhoutsveld

Hemelwater
en droogteplan

De weg ligt voor ons

Het Galgeveld
wordt vernieuwd!



Als lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst nemen we vooral beslissingen rond individu-
ele dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
Door inzage in de individuele dossiers krijgen we 
meer zicht op de kansarmoede binnen onze 
gemeente.  Kansarmoede is meer dan inkomens-
kansarmoede. Het is een duurzame toestand 
waarin mensen beperkt worden in hun kansen om 
voldoende deel te nemen aan de maatschappelijke 
participatie, het betre± ook uitsluiting op werk, 
opleiding, huisvesting.
 
Als CD&V vinden we het belangrijk dat kinderen de 
nodige ondersteuning krijgen om zich volwaardig 
te ontwikkelen. Kansarme kinderen hebben het 
vaak lastiger op school.  Door hun thuissituatie 
presteren ze vaak minder goed op school, omdat 
hun gedachten bij hun gezin zitten. Kansarme 
kinderen zijn vaak onzeker en schamen zich voor 
hun situatie waardoor ze zich afsluiten van de klas-
genootjes en anderen. Het OCMW Beernem zet 
o.a. in op kinderarmoede. Naast de eigen middelen  
kunnen  we ook beroep doen op de stichting Peli-
cano. Op een duurzame manier worden kinderen 
en jongeren ondersteund door financiële steun te 
geven tot aan het einde van hun studies.  Op deze 
manier proberen we uitsluiten te vermijden.
De raadsleden Sofie Mortier, Martine Verstrynge en 
Mattias Dejaegher leveren goed werk in het BCSD.

“2023 wordt een belangrijk jaar voor sportief Beer-
nem”, gaan raadslid Vita Van Belleghem en sport-
schepen Patricia Waerniers van start. Onder voor-
behoud van onvoorziene omstandigheden kunnen 
we in het najaar immers opnieuw baantjes zwem-
men in onze gemeente. Op 8 maart 2022 was er de 
zogenaamde eerste spadesteek voor het nieuwe 
zwembad op Drogenbrood. In oktober konden de 
pers, de gemeenteraad en de betrokken sportclubs 
(Beernemse Zwemclub en de duikclubs) ook al een 
kijkje nemen op de werf. Dit bezoek deed ons al 
dromen over hoe het nieuwe zwembad zal schitte-
ren op de sportsite Drogenbrood. Met een sporthal, 
voetbalcomplex, turn- en omnisportzaal, atletiek-
piste, fitness en straks een zwembad hebben we 
straks een volwaardig sportpark in onze gemeente. 
We kijken vol verlangen uit naar de eerste duik!

Armoedebestrijding

We zijn een dialoog opgestart met de kerkbesturen 
en met de inwoners van Beernem om samen een 
toekomstvisie voor 2 van de 5 parochiekerken uit te 
tekenen.
Voor de Moeder Godskerk van Beernem was het 
draagvlak het grootste om de ruimte in te zetten 
voor sociale economie. Concreet zou men de 
ruimte kunnen laten exploiteren door sociale orga-
nisaties zoals de Kringwinkel, de Kapstok, armoe-
deorganisaties, de voedselbank, sociale horeca, 
repaircafé… die al dan niet via sociale tewerkstelling 
worden uitgebaat.

Het ideale scenario voor Oostveld is dat de kerk het 
middelpunt vormt van een nieuw (sociaal) woon-
project (zijbeuken en ruimte rond de kerk) en tege-
lijk het trefpunt blij± voor de volledige gemeen-
schap van Oostveld, waarbij de kerktoren en de 
middenbeuk kunnen dienen voor ontmoeting en 
horeca.
Momenteel werken we het mogelijks toekomstpro-
ject voor de beide kerken verder uit!

Toekomst kerken

Straks opnieuw
waterpret in Beernem



Onze inwoners verdienen dit!

Laat van je horen

Halfweg de bestuursperiode koppelden we ons 
beleid terug bij de inwoners en hoorden we graag 
wat er lee±.
De thema’s die sterk aan bod kwamen tijdens de 
inspraakmomenten waren de fusie tussen gemeen-
tes en het doven van de openbare verlichting. De 
inwoners konden onze visie en manier van werken 
wel smaken.
 
Over de toekomst van onze gemeente…
We gaan de uitdaging aan om Beernem voor te 
bereiden op de toekomst. Het is duidelijk dat Vlaan-
deren aan een concept van grotere gemeentes 
werkt, waarbij onze gemeente met 16.000 inwo-
ners onder druk komt te staan en een fusiegolf op 
ons af komt. We zijn de meest groene gemeente 
van West-Vlaanderen, zeer goed uitgebouwd en 
met een uitstekende dienstverlening waar iedereen 
echt mee telt.
We zijn een gegeerde bruid. Buurgemeenten kijken 
naar ons om een vergaande samenwerking mee 
aan te gaan.
Het getuigt van een krachtig beleid om de teugels 
zelf in handen te houden en uit te kijken waar de 
toekomst van onze gemeente kan liggen. Nabijheid 
en het behouden van onze sterke troeven waarom 
men graag in Beernem woont zijn belangrijk. Onze 
inwoners verdienen dit’!
 

Over de stijging van de energiefactuur…
Door de ongeziene stijging van de prijzen voor gas 
en elektriciteit schakelt ook Beernem een versnel-
ling hoger om nog sterker te snoeien in de energie-
factuur.
We zetten in het verleden al heel wat stappen om 
het energieverbruik in onze gemeente te doen 
dalen. Zo doven we al enkele jaren ’s nachts de 
openbare verlichting en zijn we volop bezig met het 
overschakelen op ledverlichting.
 
35% van de straatverlichting is reeds vervangen 
door ledlampen. Hiermee zijn we koploper in de 
Brugse regio. Het doven van de openbare verlich-
ting wordt met een uur uitgebreid op weekdagen, 
namelijk van 23u tot 5 uur in plaats van 23:30u tot 
4:30u. In het weekend blij± ze branden. We 
hebben dit afgetoetst bij onze inwoners op 
verschillende inspraakmomenten die we recent 
hadden. Het bijkomende doven hee± een breed 
draagvlak onder de inwoners.  
 
Op korte termijn zijn we er in geslaagd om al onze 
invalswegen te voorzien van ledverlichting. Uniek is 
dat we binnenkort een proefproject starten om 
deze ledverlichting geleidelijk aan te dimmen vanaf 
20 uur tot 23 uur. Na 23 wordt er gedoofd. Ook hier 
hangt een besparing - letterlijk - in de lucht.

Midden 2023 wil schepen van openbare werken 
Claudio Saelens van start gaan met de heraanleg van 
het Galgeveld. Momenteel is het onduidelijk waar je 
mag parkeren en is er weinig groen. Met de heraan-
leg brengen we hier verandering in: Duidelijke 
parkeervakken, ruimte voor de voetganger, meer 
groen en aandacht voor infiltratie van hemelwater 
zijn de krachtlijnen van het ontwerp.  

 De 2e Ronde van Beernem werd gesmaakt



Samenwerking sportdienst
en SNS zet Beernemse
jongeren in beweging
‘Tieners doen sporten’, dat is de missie van SNS 
(Sport Na School), dat in alle regio’s van Vlaanderen 
een supertof naschools sportaanbod voor leerlin-
gen secundair creëert. Onze Beernemse sport-
dienst werkt samen met SNS Regio Brugge. Op die 
manier kunnen alle Beernemse leerlingen secun-
dair onderwijs elke schooldag ongelimiteerd spor-
ten zowel bij de deelnemende sportclubs in Beer-
nem en in de regio. Dit kan via de super-goedkope 
SNS-sportpas: sporten aan een spo(r)tprijs (€ 35/15 
weken; € 55/30 weken).

Tientallen Beernemse jongeren kochten de 
SNS-pas voor dit schooljaar. De enthousiaste 
SNS-regioverantwoordelijke Olivier Stael schotelt 
onze deelnemers in regio Brugge een keitof 
aanbod voor. Vier lokale sportpartners participeren 
in dit SNS-verhaal: ACB Beernem, de rugbyclub, 
Fitneasy en De Kijkut. Raadsleden Vita Van Belleg-
hem en Sofie Mortier gingen een kijkje nemen op 
een SNS-sportspecial. Ze amuseerden zich samen 
met de deelnemers met het leuke e-sportaanbod. 
Het is duidelijk dat de keuze om de krachten te bun-
delen via SNS voor de (moeilijk te bereiken) doel-
groep van tieners een schot in de roos is!

De gemeente Beernem investeert volgens raadslid 
Dries Dhont heel veel geld in de zuivering van afval-
water. ”We ambiëren een zuiveringsgraad van 
100%. Recent werd Oostveld aangepakt, de riole-
ringswerken in de Scherpestraat-Beernemstraat 
zijn lopende, Akkerstraat-Beverhoutsveldstraat 
volgt en de studies voor de Boereweg en Lijster-
hoek worden binnenkort opgestart. Ook de Sijse-
lestraat werd aangepakt, een extra project dat we 
onlangs hebben uitgevoerd”. 

In 2018 maakte het bestuur een meerjarenplan op 
waaraan een investeringsprogramma van ongeveer 
33 miljoen euro is gekoppeld. Vooral de waterzui-
vering (met o.a. de aanleg rioleringen) neemt een 
grote hap uit dat budget: nl. 10,6 miljoen euro. Ook 
de aanleg van wegen, de bouw van het zwembad 
en de nieuwe gemeenteschool nemen een aan-
zienlijk deel van dit investeringsbudget op. Door de 
beduidende stijging van de grondstofprijzen zijn de 
huidige (aanbestedings-)bedragen echter tot 30% 
hoger dan de destijds geraamde prijzen. We zijn 
dus genoodzaakt om, net zoals vele gezinnen, de 
plannen wat bij te sturen. Afhankelijk van het dos-
sier is er ofwel een fasering van de werken, of 
worden de plannen wat bijgestuurd of wordt een 
dossier wat later dan voorzien opgestart. Op die 
manier houden we een goede balans tussen het 
doen van de noodzakelijke investeringen en het 
behouden van een financieel gezonde gemeente.
Eerste schepen Patricia Waerniers, bevoegd voor 
financiën, koppelt haar beleid terug aan burge-
meester Jos Sypré.

Waterzuivering in de
Sijselestraat

Financiën
in evenwicht



Het idee om de buurt te betrekken bij de leefbaar-
heid van hun omgeving komt van de raadsleden 
Anja Coens en Piet De Rycke. Via een inspraaktra-
ject werken we aan oplossingen die de verkeersvei-
ligheid en leefbaarheid ten goede komen.
 
Het onderzoek in de omgeving van de Oude Vaart-
straat en omliggende straten was alvast geslaagd. 
Momenteel wordt het gebied tussen de Sint-Joris-
straat (gemeenteweg) en de Sint-Andreaslaan 
samen met de inwoners onderzocht.

Leefbaarheidsonderzoek in
buurten

Er komt een nieuw fietspunt met een openbaar 
toilet op het stationsplein.
De tijdelijke container op het stationsplein wordt 
vervangen door een vaste constructie die zowel 
dienst zal doen als fietsherstelpunt, als openbaar 
toilet.

De steeds strengere energienormen en bouwnor-
meringen, de stijgende energieprijzen en als sluit-
stuk van het vernieuwde stationsplein, is het wen-
selijk om goed werk te maken van deze realisatie. 
De raadsleden Sofie Mortier, Dries Dhont en Matti-
as Dejaegher volgen het dossier goed op.

Nieuw fietspunt op stationsplein

Nieuw fietspunt met een openbaar toilet
op het stationsplein



Het idee om de buurt te betrekken bij de leefbaar-
heid van hun omgeving komt van de raadsleden 
Anja Coens en Piet De Rycke. Via een inspraaktra-
ject werken we aan oplossingen die de verkeersvei-
ligheid en leefbaarheid ten goede komen.
 
Het onderzoek in de omgeving van de Oude Vaart-
straat en omliggende straten was alvast geslaagd. 
Momenteel wordt het gebied tussen de Sint-Joris-
straat (gemeenteweg) en de Sint-Andreaslaan 
samen met de inwoners onderzocht.

Met een financieel duwtje van €100 steunt de 
gemeente Beernem initiatieven van inwoners om in 
december en januari in de eigen buurt wat warmte 
te brengen.
Wat vind je van een drink met de buren, het versie-
ren van de straat, een spelnamiddag voor de 
kids,…?
Alle info hierover vind je op www.beernem.be
Voorzitter Kris Vincke is alvast fan van het concept!
 

CD&V Beernem wenst jullie
een gelukkig nieuwjaar,
voor jou en je familie.

Beste wensen voor 2023

We nodigen jullie graag uit

 op onze nieuwjaarsreceptie die plaats vindt

op zondag 15 januari 2023 vanaf 10h30

in het OC Kleine Beer.U
itn

od
ig
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Een buurtoppepper
voor jou!

Thema fietstocht!

Zondag 7 mei organiseren we een gezinsfietstocht doorheen onze mooie gemeente.
Op bijzondere plaatsen valt er iets te sneukelen en wordt er door onze raadsleden een

woordje uitleg gegeven. Save (alvast) the date!


