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Samen kunnen we ruim 140 jaar aan bestuurservaring voorleggen.
Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat we voor heel wat uitdagingen staan.
Onze sterk vernieuwde ploeg is er echter klaar voor, klaar voor het Beernem van
morgen.
CD&V voerde steeds een spaarzaam financieel beleid, daarmee konden we heel
wat nodige investeringen doen.
We zijn de architecten van de éénmaking tussen OCMW en gemeente.
Hierdoor komen nieuwe kansen voor wie het moeilijk heeft.
Bij ons vind je geen loze beloftes om één of andere kerk van de hand te doen.
Nee, zonder overleg en samenwerking zal er hieromtrent niet veel bewegen in
Beernem.
De burgemeester ijverde met succes voor een betaalbare politie, brandweer en
afvalverwerking voor onze gemeente. Kansen zijn er voor een hulpverleningspost voor 
brandweer en ambulance in Oedelem.

Met veel bestuursambitie kijken we uit naar 14 oktober!
Graag krijgen we hiervoor uw stem. Dankjewel. 

JOS SYPRE
LIJSTTREKKER
KANDIDAAT BURGEMEESTER

ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA VIND JE OP

MET ERVARING EN

#DEWEGVOORUIT
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VERTROUWEN
VOOR 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
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CD&V Beernem heeft steeds de lokale ondernemers gesteund en zal dit in de toekomst 
onverdroten blijven doen. We zijn er ons ten volle van bewust dat een gemeente maar 
welvarend kan zijn als er een bloeiende economie is. Dit is ook de beste garantie voor 
een lage werkloosheid. Een onderneming leiden vraagt veel energie en inzet. Een on-
dernemer kan nooit op zijn lauweren rusten zoniet mist hij  de toekomst. Voor de poli-
tiek geldt net hetzelfde
We hebben destijds gezorgd voor de oprichting van de Raad voor Lokale Economie 
omdat we overleg met de plaatselijke ondernemers essentieel vonden. Dit overleg is 
dringend aan een heropleving toe zodat de beleidsmakers de noden en wensen van 
de ondernemers ervaren. We hebben ons ten volle ingezet voor de uitbreiding van het 
industriepark en de oprichting van de Grote Beer zodat jonge ondernemers zich ook in 
onze gemeente kunnen ontplooien.
Ons programma bevat zeer veel initiatieven om het ondernemingsbeleid verder uit te 
diepen, te moderniseren en sterker te maken. We zouden graag de komende 6  jaar te-
rug verder met jullie samenwerken, in nauw overleg en met een ondersteunend beleid 
zodat elke ondernemer zich goed kan voelen in eigen gemeente.

Met een sterk vernieuwde ploeg willen we een nieuwe wind door Beernem laten waai-
en, waar ook de lokale ondernemer zijn gading kan in vinden.

JOS SYPRE
LIJSTTREKKER
KANDIDAAT BURGEMEESTER

ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA VIND JE OP

VOOR EEN

#DEWEGVOORUIT
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Tekst Jos

Gezinnen vormen de hoeksteen van onze samenleving.
In Beernem is dat niet anders. CD&V Beernem hee�  een traditie om daar sterk op in 
zetten. Veel inwoners maken een bewuste keuze om in  Beernem te komen wonen om-
wille van de vlotte ontsluiting, het landelijke, de rustige omgeving. Allemaal troeven 
waar we ons heel bewust van zijn.
Vanaf de wieg garanderen we een uitstekende èn betaalbare dienstverlening met het 
Consultatiebureau van Kind & Gezin, de Buitenschoolse Kinderopvang, vakantiewer-
king Grabbelpas,…
Wij gaan voor een veilige, nette gemeente, met een eerlijke huisvesting, betaalbare 
energie in een milieuvriendelijke context, een gezond ondernemers- en winkelklimaat 
èn heel wat ontmoetingskansen.
CD&V Beernem gaat voor een Beernem waar iedereen mee telt, ook wie het moeilijk 
hee� .
Daar staan onze 25 uitstekende kandidaten graag borg voor.

JOS SYPRE
LIJSTTREKKER
KANDIDAAT BURGEMEESTER

EEN NIEUWE WIND

#DEWEGVOORUIT
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Er waait een nieuwe wind  
door Beernem

25 krachtige CD&V-kandidaten kijken met heel veel enthousiasme uit naar 14 oktober om erna met veel 
 ambitie en goesting verder te bouwen aan een #bruisend, #zorgzaam en een #duurzaam Beernem.
We zijn geen vlaggenzwaaiers, geen partij van boute uitspraken.
We zijn een politieke partij die zich verzoenend opstelt.
Hierbij varen we geen linkse koers en ook geen rechtse. 
We gaan voluit voor het centrum, voor een Beernem waar iedereen echt meetelt.

Ruim 40 jaar besturen we in Beernem, we mogen ons terecht trots op de borst kloppen. 
Vele realisaties zijn er gekomen, niet omdat de verandering werkt, maar omdat ze door onze handen 
 gekneed zijn.

Het recyclagepark, de bibliotheek, het Schepenhuys, de realisaties in sportpark Drogenbrood, waterzui-
veringsprojecten, aanleg van fietspaden, aanpassing van jeugdlokalen, de Boest, trage wegen, uitbouwen 
toerisme, hulp voor wie het nodig heeft, vakantiewerking voor de kids, kinderopvang, gemeenteschool, het 
jeugdhuis, uitbreiding industriezone, ondersteunen landbouw, herwaardering begraafplaatsen, …

Met een sterk vernieuwde en verfrissende CD&V-ploeg wensen we verder te besturen.
Ons programma dat we aan u voorstellen is ambitieus en betaalbaar voor de Beernemnaar. Dit programma 
wordt via 14 verschillende themafolders onder de inwoners verspreid.

Graag krijgen we hiervoor terug uw vertrouwen. Dankjewel!

Kris Vincke   Jos Sypré
voorzitter CD&V Beernem lijsttrekker en kandidaat burgemeester
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“duurzaam”: in de betekenis van blijven duren, duurzaam op ecologisch vlak, dat spreekt voor zich. 
Zo is CD&V voortrekker en werd door ons toedoen in 2015 het burgemeestersconvenant ondertekend. 
Hiermee beogen we een CO2-reductie van 20% op ons grondgebied tegen 2020. Een reductie die we 
tegen 2030 nog willen optrekken tot 40%. 
In september 2015 nam de Verenigde Naties 17 ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en 156 doelen 
aan om tegen 2030 onze planeet terug op koers richting duurzaamheid te plaatsen en de mensheid te 
bevrijden van armoede. Die doelstellingen staan niet los van elkaar maar zijn met elkaar verbonden. 
Zo moet er tegelijk vooruitgang geboekt worden bij milieu, economie, financiën, ... 
CD&V Beernem wil een coherent beleid waarbij deze duurzaamheidsdoelstellingen ons kompas zijn.
Zo willen we op economisch vlak werken aan creatieve oplossingen en projecten die onze bedrijven, 
landbouwers en zelfstandigen toelaten te groeien in een milieuvriendelijke context en zo de welvaart 
van onze gemeente helpen verzekeren naar de toekomst.

DE WEG VOORUIT, 
NAAR EEN DUURZAAM BEERNEM

Duurzame energie 

 » Windmolenparken moeten voor ons op zee worden uitgebouwd. Toch zegt de Vlaamse Overheid dat dit 
niet zal volstaan. Ook windmolens op land zullen nodig zijn. Als de provincie of Vlaanderen vergunningen 
zou afleveren voor windmolens op onze gemeente dan moeten àl onze inwoners delen in de opbrengsten 
en kunnen genieten van goedkopere groene elektriciteit.
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 » We investeren verder in zonnepanelen op al onze gemeentelijke gebouwen en bieden – waar mogelijk- 
onze inwoners de kans om te participeren. De vernieuwde bib en het sociaal huis komen als eerste aan de 
beurt. Al onze gebouwen worden gescreend op duurzaamheid en waar nodig worden energiebesparende 
maatregelen genomen.

 » De eerste elektrische laadpalen voor auto’s op onze gemeente zijn een feit. We bouwen het netwerk verder 
uit en leggen in grote woonprojecten parkeerplaatsen mét een laadpaal op.

 » De gemeente koopt enkel nog milieuvriendelijke wagens: elektrisch of op CNG (gas). Bovendien wordt een 
deelwagenproject gestart waarbij inwoners gebruik kunnen maken van een elektrisch voertuig buiten de 
diensturen of tijdens het weekend.

 » Duurzaamheid betekent ook meewerken aan de afbouw van ‘koning auto’. Ondersteuning van openbaar 
vervoer, tussenkomst in de buzzy-pas, en de comfortabele uitbouw van het knooppunt Beernem-station 
voor verschillende verkeersmodi (trein, bus, fiets, …) krijgt onze volle steun. Beernem is de enige buur-
gemeente van Brugge die geen voorstadsbediening heeft. We ijveren daarvoor, zodat de busfrequentie 
verhoogt.

 » Een energiecoach wordt ingeschakeld om inwoners raad te geven, te begeleiden bij aanbesteding en de 
uitvoering van isolatiewerken aan hun oudere, te renoveren woning. Met gerichte energiepremies willen 
we dit stimuleren.

 » Snoeihout van inwoners en van de gemeentelijke diensten wordt opgehaald aan huis of ingezameld op 
het recyclagepark en herwerkt tot compost of gebruikt als biomassa voor groene stroom.

 » We zetten in op rationeel gebruik van openbare verlichting. We beseffen dat het doven van lichten niet op 
alle plaatsen even verantwoord is. CD&V Beernem wil hier bijsturen door bestaande verlichting te vervan-
gen door meer intelligente verlichting die punctueel wordt gedoofd, gedempt of blijft branden, in plaats 
van in ganse zones of straten zoals nu. Daarnaast maken we een plan op om zo snel mogelijk de huidige 
lampen te vervangen door energiezuinige LED-lampen. 

Een aantrekkelijke, nette woonomgeving

 » Onze woonkernen moeten aantrekkelijk zijn voor bewoners en handelszaken. We maken werk van meer 
bloemenperkjes, bloembakken, rustplaatsen, aangepaste bijen- en vlindervriendelijke aanplantingen, 
fruitbomen in parkjes zoals bvb op het groen pleintje aan jeugdhuis The Nooddle, de groene ruimtes in de 
Moeder Godswijk, ... 

 » Een mobiele camera wordt ingezet tegen het voorkomen van zwerfvuil. Overtreders wordt consequent 
bestraft. Een creatieve sensibiliseringscampagne zal ondersteunend werken.
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 » Voor het netjes houden van openbare pleinen, straten, het ledigen van afvalbakken, … doen we een 
beroep op de sociale economie. Zo activeren we ook mensen opnieuw, en zetten hen nuttig in voor de 
maatschappij. Er zullen bijkomende vuilnisbakken geplaatst worden op plaatsen waar dit echt nodig is.

 » De eerste ondergrondse glascontainers werden geplaatst aan sporthal Drogenbrood. Ook onze andere 
glasbollen willen we stelselmatig vervangen door ondergrondse. Het oogt veel netter.

 » Aanslepende juridische problemen hebben ervoor gezorgd dat je nog steeds trappen moet doen op het 
recyclagepark om sommige afvalstoffen in de container te werpen. We willen in overleg met de parkwach-
ters zo snel mogelijk een pasklare oplossing.

 » Er moeten geluidsmuren komen langs de E40 om de leefbaarheid in de omliggende woonwijken te verbe-
teren. Aanpalend aan de woonwijk Berkenstraat willen wij op korte termijn een dicht groenscherm aan-
planten om zo de eerste opvang van het geluid te doen.

 » Bij grote woonprojecten worden standaard ondergrondse afvalcontainers opgelegd, en besteden we aan-
dacht aan voldoende ruimte voor het stallen van fietsen.

 » Zowel voor Oedelem, als voor de stationsomgeving in Beernem moet een oplossing gezocht worden voor 
het doorgaand zwaar vervoer. Dit verkeer is hier niet nodig en kan beter andere routes kiezen waar minder 
bewoning is. Een omlegging voor het centrum van Oedelem wordt daarvoor onderzocht, en voor het in-
dustriepark in Beernem wordt met de Vlaamse Overheid onderhandeld over een rechtstreekse ontsluiting 
naar de E40.  
De aanpassing van de afrit E40 met verkeerslichten zorgde voor een gevoelige verbetering van de 
 veiligheid, maar de doorstroming van het verkeer blijft een probleem. Er moet dringend een langere 
 afslagstrook richting Wingene komen op de afrit vanuit Brugge. Daarnaast moet onderzocht worden of een 
verbreding van de brug mogelijk is, zodat een extra-rijstrook rechtdoor mogelijk is op de Wingenesteen-
weg/Reigerlostraat. 

 » Verouderde woonstraten worden opgefleurd en comfortabel gemaakt voor de bewoners en niet voor 
 doorgaand verkeer. We beginnen met de Oudezakstraat, het Galgeveld, …  
Ook het kerkplein in Oostveld willen wij aantrekkelijker maken.
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 » Wij willen de inspanningen verhogen om belangrijk onroerend en materieel erfgoed op duurzame wijze 
door te geven aan de komende generaties, te beginnen met ons eigen gemeentelijk patrimonium: gebou-
wen, ruraal, natuurlijk, funerair, … 
Daarnaast willen we in samenspraak met private eigenaars, en nooit zonder hun akkoord, een afwegings-
kader maken voor belangrijk privaat erfgoed (dreef, kapel, boerderij, trage weg, graf, schoolgebouw, …) en 
trajecten uitwerken om dit duurzaam in stand te houden. 
Wij willen de verbondenheid van burgers met de culturele rijkdom en diversiteit in hun omgeving verster-
ken. Hiertoe wil CD&V de erfgoedverenigingen een vast onderkomen aanbieden, zodat de ontsluiting van 
hun archief voor het publiek ruimer wordt.

Zorg voor open ruimte en biodiversiteit

 » We gaan voor een zuiveringsgraad van 100% van ons afvalwater. Daarom worden de riolerings- en water-
zuiveringswerken in Oostveld, Zeldonk, De Pluime en alle aanpalende straten in 2019 afgewerkt. Daarna 
volgen de Beernemstraat, Scherpestraat, Zuiddamme, Berendonkstraat en ook het uitgebreide dossier 
van de Akkerstraat/Beverhoutsveldstraat en aanpalende landelijke wegen. 
Ter gelegenheid van die grote werken worden de slechte, oude betonwegen vervangen door asfalt, en 
worden bestaande smalle fietspaden vervangen door vrijliggende, comfortabele fietsboulevards zoals in 
de Sijselestraat en de Bruggestraat. Ook het gevaarlijke kruispunt Den Doorn wordt hierbij aangepakt.

 » In de open ruimte stimuleren we de aanplant en het behoud van kleine landschapselementen om meer 
biodiversiteit en een diervriendelijke omgeving te realiseren. 

 » Het ecologisch maaibeheer van bermen en groenzones en het natuurbeheer worden uitgebreid. We willen 
ook opdrachten toevertrouwen aan lokale landbouwers en hen inschakelen met hun materieel en werk-
tuigen.  
Ook het LTI wordt betrokken bij de inrichting van onze groenzones. 
Daarnaast belonen we inwoners die meehelpen aan het onderhoud van openbaar groen of bermen. We 
stimuleren gevelgroen en organiseren workshops voor wie de biodiversiteit wil verhogen in zijn voortuin. 
We voorzien nestkastjes bij burgers.
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 » In 2003 zijn we gestart met het mooie concept ‘geboortebomen’. Tot op vandaag werden zo’n 2000 bomen 
geplant. Die vergroening zetten we verder !

 » Het plan voor trage wegen voor Oedelem en Oostveld is gemaakt. Nu nog de uitvoering. Trage wegen, die 
ook behoren tot ons erfgoed, zorgen niet alleen voor mooie recreatieve verbindingen, maar veelal ook 
voor veilige fiets- en wandelverbindingen zonder autoverkeer! ! Waar onteigening vroeger zeer moeilijk 
was, biedt de gewijzigde wetgeving nu wél de mogelijkheid aan gemeentebesturen om op vrij eenvoudige 
wijze het instrument van ‘onteigening’ te gebruiken. Waar nodig, en verantwoord, zullen we dit ook doen. 
Daarnaast willen we een gelijkaardig onderzoek en plan van de trage wegen in Sint-Joris en Beernem.

 » Ook fietssnelwegen verdienen onze aandacht: we ijveren voor een dringend herstel en een verbreding op 
sommige plaatsen van de fietssnelweg langs het kanaal naar Oostkamp. 
Verder onderzoek is nodig voor een fietssnelweg langs het spoor, met verbinding naar deze langs het 
kanaal.

 » Het open ruimtegebied Beverhoutsveld wordt verder ter beschikking gesteld van onze actieve landbou-
wers onder de vorm van pacht. 

 » Gezamenlijke moestuin of fruitpluk, tuindelen, leegstaande panden gebruiken voor pop-up-onderne-
mingen, volkstuinen, coöperatieve winkels met lokale producten, het Trefhof, de Fietsbieb, … CD&V wil 
 dergelijke sociaal-maatschappelijke projecten van ‘sharing society’ promoten en financieel ondersteunen. 
We promoten aankoop via ‘de korte keten’, rechtstreeks bij lokale landbouwbedrijven. Wij willen die 
landbouwbedrijven beter bekend maken bij de inwoners en financiële ondersteuning geven voor creatieve 
acties omtrent het imago van de landbouw. 
We promoten fairtrade-producten, aankoop bij lokale handelaars en geven daar vanuit de gemeentelijke 
diensten het goede voorbeeld in.  
We zetten hiervoor diverse acties op: ‘met de fiets naar de winkel’, ‘ik koop lokaal’, cadeaucheques bij 
 lokale handelszaken. Hiervoor voorzien we de nodige financiële middelen

 » In 2017 was Beernem de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. We willen deze titel verder eer aan-
doen. Onze groenzones worden voorzien van bijenvriendelijke hoeken met fruitbomen waarvan iedereen 
kan plukken.

 » Onze landelijke wegen worden niet alleen door bewoners en landbouwers gebruikt, maar ook zeer veel 
door fietsers. Een goed onderhoud en snel herstel is voor ons prioritair. Onder meer de Bergstraat is hoog-
dringend.
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“zorgzaam”: het zorgen voor een ander met als doel dat iedereen zich op zijn gemak voelt, dat 
 iedereen zich thuis voelt in Beernem. Wij willen hierbij de komende jaren de vertrouwensrelatie met 
iedereen, zowel jong als oud verder versterken.

DE WEG VOORUIT, 
NAAR EEN ZORGZAAM BEERNEM

Zorgzaam houdt in: aan elke burger een goede dienstverlening aanbieden 
 tegen een betaalbare prijs

 » Momenteel zijn we een financieel gezonde gemeente met een lage schuldenlast, en in de meeste gevallen 
ook lagere belastingen dan in omliggende gemeenten. CD&V wil dit zo houden de komende 6 jaar. 
De intresten op leningen zijn op vandaag historisch laag. Daarom zijn we overtuigd dat investeren nù 
 interessanter is dan in tijden waar de leningen duur zijn. Wij willen dit doen op een verantwoorde wijze.

 » We zetten in op maximale digitale dienstverlening. Attesten, boekingen, reserveringen, betalingen, raad-
plegen stedenbouwkundige voorschriften, raadplegen verslagen adviesraden, … moeten zoveel als 
 mogelijk van thuis uit kunnen gebeuren, zonder dat bezoek aan de gemeentelijke kantoren nodig is. 
Ook informatie over wegenwerken, evenementen, cultuur, sport, kinderopvang, jeugd, senioren, sociale 
hulp, … moet eenvoudig, helder én actueel te vinden zijn op de gemeentelijke website. We ontwikkelen 
een ‘Beernem-app’, waarop alle informatie over dienstverlening terug te vinden is.

 » Het gemeentehuis en de bibliotheek zijn geen afzonderlijke eilanden meer, maar zijn sinds deze zomer 
intern verbonden. Ook in dienstverlening kunnen ze elkaar nu beter aanvullen. CD&V wil dat burgers een-
voudige documenten, attesten of vergunningen in eerste instantie online kunnen bekomen, maar die ook 
kunnen afhalen of indienen op het gemeentehuis overdag, en ’s avonds of op zaterdag in de bib’s tijdens 
de openingsuren ervan. 

 » Samen met de parochiegemeenschappen en het centraal kerkbestuur denken wij na over de toekomst van 
onze 5 kerken. Als kerkgebouwen geheel of gedeeltelijk een andere invulling krijgen omwille van efficiëntie 
of betaalbaarheid, dan moet dit gedragen zijn door de gemeenschap. De gemeente moet actief meewer-
ken aan betaalbare en zinvolle oplossingen, kan daarbij medespeler zijn, maar kan onmogelijk alle kosten 
voor zich nemen. 
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Je op je gemak voelen betekent dat je je ook veilig voelt.

 »  We beseffen dat het doven van lichten niet op alle plaatsen even verantwoord is. CD&V wil hier bijsturen 
door bestaande verlichting te vervangen door meer intelligente verlichting die punctueel wordt gedoofd, 
gedempt of blijft branden, in plaats van in ganse zones of straten zoals nu. Daarnaast maken we een plan 
op om zo snel mogelijk de huidige lampen te vervangen door energiezuinige LED-lampen. 

 » We willen op korte termijn een sluitend ‘on-line’ cameraschild rond onze gemeente. De huidige camera’s 
aan de E40 zorgden niet alleen voor minder inbraken de voorbije jaren, zij leidden ook tot het vatten van 
daders. Liefst 40 % van de inbraken werd opgelost dankzij die camera’s. We willen daarom bijkomende 
camera’s tussen Sint-Joris en Knesselare, tussen Oedelem en Sijsele, op de grens met Assebroek, en in 
Oostveld richting Maldegem. Onderhandelingen daarvoor zijn lopend. 
Daarnaast willen we in overleg met politie en ondernemers ook de bedrijven in kaart brengen waar mo-
menteel camerabewaking is. Zo kan politie hierop snel beroep doen indien nodig.

 » Onze vrijwillige inbraakpreventie-adviseurs verrichten schitterend werk. Samen met hen willen we verder 
onze inwoners en bedrijven stimuleren om inbraken zoveel als mogelijk te voorkomen. 
We stimuleren inwoners en bedrijven om aan te sluiten bij de specifieke Whatsapp-groepen van de poli-
tie, onder meer voor de bedrijven in het industriepark, om verdacht gedrag aan elkaar en tegelijk aan de 
politie te melden.

 » In overleg met onze buurgemeenten Oostkamp en Zedelgem, waarmee we één politiezone vormen, 
werken we een verantwoord programma uit om meer politietoezicht te kunnen voorzien in de schoolom-
gevingen bij het begin en einde van de schooluren. Wij zetten daar, samen met onze buurgemeenten, meer 
middelen voor in. Maar de veiligheid rond de schoolpoort is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid 
tussen ouders, gemachtigde opzichters, politie, leerlingen en leerkrachten, en weggebruikers.

 » We maken aan onze inwoners beter bekend waar en wanneer politie bereikbaar is. Buiten de kantooruren 
is het nummer 101 het standaard-oproepnummer. De centrale stuurt dan onze lokale ploegen die 24u/24u 
beschikbaar zijn naar de juiste plaats op de kortste tijd. Indien nodig worden zelfs ploegen uit andere 
zones uitgestuurd. 

https://www.facebook.com/beernem.cdenv/videos/261571771133796/
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In het gemeentehuis richten we een kantoor in voor de lokale politie zodat inwoners die nu dikwijls tussen 
politiekantoor en gemeentehuis moeten pendelen op één plaats terecht kunnen.

 » Wijkagenten moeten meer tijd beschikbaar krijgen om buurtproblemen aan te pakken en escalatie van 
kleine ongenoegens te voorkomen. Zij moeten een vertrouwd aanspreekpunt zijn voor elke wijkbewoner. 
We investeren om hen van andere taken te ontlasten.

 » De interventieploegen van onze politiezone blijven permanent van dienst, 24u op 24u, 7 dagen op 7.

 » CD&V wil een hulpverleningspost voor brandweer en ambulance in onze gemeente. Uit risico-analyse 
blijkt dat de site van de oude steenoven in de Kleiputstraat in Oedelem daarvoor het meest geschikt is. De 
gemeente moet daarvoor op korte termijn de nodige grond kopen op die plaats. We willen dat de hulp-
verleningszone (17 gemeenten met één eengemaakt brandweerkorps) daar het gebouw opricht en er een 
brandweer- én ambulancedienst organiseert. Voorwaarde is wel dat de hulpverlening ook op omliggende 
gemeenten gereorganiseerd wordt. Wij willen snel een akkoord hierover binnen de zone.

Zorg voor veilig verkeer

 » Het beste autoplan is een fietsplan. Daarom wil CD&V opnieuw zwaar investeren in enerzijds goede 
fietsstallingen nabij handelszaken en openbare voorzieningen, en anderzijds in comfortabele vrij liggende 
fietspaden. Het houdt immers niet op met de fietspaden langs het kanaal tussen de Gevaerts en Knessela-
re, de fietsbrug over het kanaal, de 4 nieuwe fietstunnels onder de spoorweg, de fietsboulevards langs de 
Bruggestraat en de Sijselestraat, het fietspad van Sint-Joris naar Knesselare, het fietspad in aanleg langs de 
Hoornstraat en Schipperstraat.  
We willen in de komende legislatuur vergelijkbare fietspaden langs de Scherpestraat/Beernemstraat tus-
sen Oedelem en Beernem, langs de Akkerstraat/Beverhoutsveldstraat richting Brugge, van het Industrie-
park langs de Sint-Jorisstraat naar de brug over het kanaal richting Knesselare, de verbinding van Beernem 
naar Wingene, en in de Wellingstraat vanaf de E40 naar Hertsberge/Ruddervoorde. Indien financieel haal-
baar pakken we ook de Beekstraat naar Moerbrugge, de Hoogstraat, de Knesselarestraat en de verbinding 
Oostveld/Sint-Joris aan. 
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 » In de Parkstraat leggen we betere fietssuggestiestroken aan, verbeteren we het kruispunt met de Welling-
straat en richten we een veilige fietsoversteek in ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat voor 
fietsers die van de fietsbrug richting station fietsen in samenwerking met het Vlaams Gewest.

 » De omgeving van het station in Beernem moet veiliger en aantrekkelijker worden door de geplande 
 heraanleg. We willen voldoende aandacht voor groen, kindvriendelijke elementen, voldoende parking,   
een veilige en fietsvriendelijke doorsteek onder de sporen, en een verkeersveilige herinrichting van het 
kruispunt Wingenesteenweg-H.d’Ydewallestraat (ism met het Vlaams Gewest)

 » Creatieve acties van organisaties, scholen of bedrijven om het gebruik van de fiets voor school-, woon/
werk-, of winkelverkeer te stimuleren, moeten daarvoor op steun van de gemeente kunnen rekenen, hetzij 
financieel, hetzij logistiek. Daarvoor worden objectieve criteria opgesteld.

 » In woonwijken bannen we sluipverkeer van auto’s en vrachtwagens met gepaste maatregelen: doorknip-
pen voor autoverkeer, beperkte éénrichting, wegneembare paaltjes, fietsdoorsteken, gecombineerd met 
afzonderlijk fietspad of fietsstrook … Voorbeelden zijn o.m. de wijk Turkije, wijk Moeder Gods, Wellings-
traat … 
In de Oudezakstraat, de J.Creytensstraat en de M.Matthijsstraat moet de zwakke weggebruiker voorrang 
hebben. We maken ze autoluw.  
In een ‘wijkatelier’ overleggen we met de betrokken bewoners en zoeken we de beste oplossingen.

 » Waar het kan, en in overleg met de betrokken school, willen we aan schoolingangen ‘schoolstraten’ inrich-
ten bij het begin en einde van de lesuren. In overleg met elke school en met de politie wordt een actieplan 
opgemaakt van de betrokken schoolomgeving.

 » We willen het doorgaand zwaar vervoer door woonkernen een halt toe roepen. Oplossingen zullen even-
wel tijd vergen (nieuwe wegen, wetgeving ruimtelijke ordening, …) Daarom willen we de voorbereidende 
onderzoeken snel afronden en met uitvoeringsdossiers starten.

https://www.facebook.com/beernem.cdenv/videos/853560148365280/
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Zorg voor wie eenzaam wordt, voor jonge gezinnen, voor wie het moeilijk 
heeft, voor ouderen, voor wie beperkingen heeft, voor anderen. CD&V wil met 
iedereen vooruit!

 » In Oostveld zijn voor senioren heel wat ontmoetingskansen weggevallen door stopzetting van Okra. CD&V 
wil dat er hiervoor een alternatief komt. Met steun van de gemeente en in overleg met Oostveld Leeft, het 
dienstencentrum Mirte en Ter Muiden, alsook met de inzet van mensen via sociale economie moet het 
mogelijk zijn om in het parochiaal centrum elke maand enkele activiteiten aan te bieden. Indien gewenst 
wordt een aantal keren per week een warme maaltijd aangeboden. Zo ontmoeten mensen elkaar en gaan 
we vereenzaming tegen!

 » Door ons toedoen verkocht de gemeente vooraan de Bruggestraat grond aan Curando om er een tweede 
dienstencentrum ‘Mirte’ op te richten. Een vooruitgang voor Oedelem. CD&V is Curando dankbaar voor zijn 
engagement.  
Wij willen onderzoeken of de dienstencentra van Curando ook diensten kunnen verlenen in de woonker-
nen van Oostveld en Sint-Joris. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan zoeken we naar alternatieve oplossingen 
voor beide woonkernen.

 » In elke woonkern moeten mensen elkaar kunnen ontmoeten in een aangepast, eigen ontmoetings-
centrum. Onder impuls van CD&V Beernem nam de gemeente het beheer over van zaal Sinjo in Sint-Joris. 
In Beernem werd De Kleine Beer gebouwd en de cafetaria bij sporthal Drogenbrood. Ook in Oedelem en 
Oostveld wil CD&V goede accommodatie voor het gemeenschapsleven. CD&V waardeert enorm de inzet 
van de vrijwilligers voor de parochiale centra in Oedelem en Oostveld, maar wil voorbereid zijn mochten 
die mensen er voor kiezen om de fakkel door te geven.  
Voor het parochiaal centrum in de J.Creytensstraat willen wij een alternatief voorzien in sportpark Den Akker.

 » We willen een sociale toets in elk beleidsdomein: cultuur, sport, kinderopvang, financieel beleid, jeugd, 
senioren,… De integratie van OCMW en Gemeente geeft daar immers de aanzet toe. 

 » Wanneer zich in een buurt samenlevingsproblemen voordoen, kan er via een goed georganiseerd overleg 
met bewoners, sociaal huis, politie, gemeente, buurtwerker, gewerkt worden aan de verbetering van het 
samenlevingsklimaat. Deze manier van werken bewees in het voorbije jaar reeds zijn nut. 
CD&V wil dezelfde werkwijze verder hanteren. Alleen goed overleg en goede afspraken maken het samen-
leven mooi!
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 » Onze bewondering voor de talrijke vrijwilligers die zich inzetten voor projecten rond lokale solidariteit en 
ook voor projecten in het Zuiden. De gemeente en het sociaal huis verlenen hiervoor op vele vlakken te-
recht steun. Wij engageren ons om daaraan verder te werken door grotere financiële, materiële en profes-
sionele ondersteuning. Daarbij geven wij voorrang aan projecten die de duurzaamheidsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties onderschrijven.

 » Kansarme mensen en gezinnen hebben recht op sociale hulp. Voor CD&V is solidariteit een kernwoord. 
Met goede afspraken, en met garantie op de nodige discretie.

 » De organisatie van de ‘Unified sportdag’ samen met Special Olympics in april 2018 was een voltreffer. Maar 
de inzet van sportverenigingen het afgelopen jaar om ook aan mensen met beperkingen sportactiviteiten 
aan te bieden was nog belangrijker. Wij willen dit verder zetten in de komende jaren, in overleg met de 
sportverenigingen en met dezelfde inzet van talloze enthousiaste vrijwilligers. 
CD&V onderzoekt om gelijkaardige initiatieven uit te werken op het vlak van cultuur en dit samen met de 
socio-culturele verenigingen.

 » Al onze openbare gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen zonder of met beperking (Schepen-
huys, OC Kleine Beer, voordeur gemeentehuis…).  
Sommige gebouwen moeten nog aangepakt worden, dit krijgt voorrang.  
Ook goed aangepaste parkeerplaatsen voor personen met een beperking dicht bij de ingang van openbare 
gebouwen zijn noodzakelijk. Stelselmatig zien we de bestaande na en verbeteren we waar nodig.

 » De openbare toiletten in Oedelem, Oostveld en Sint-Joris zijn verdwenen. 
CD&V wil dit prioritair aanpakken en nog dit jaar uitvoeringsdossiers maken voor nieuwe openbare toilet-
ten in deze woonkernen.

 » Mensen worden kansarm door omstandigheden die ze vaak niet zelf willen. Aangepast werk kan in veel 
gevallen soelaas bieden en letterlijk mensen redden. 
Daarom investeren gemeente en sociaal huis verder in sociale tewerkstelling zoals de poetsdienst, het 
strijkatelier, de klusjesdienst, Proper en Net, het fietspunt, de kringwinkel, … Ongelooflijk hoe mensen 
daardoor opnieuw het goede spoor vinden.

 » Onze buurtambassadeurs verrichten schitterend werk in de strijd tegen vereenzaming en in het signaleren 
van kleine of grote problemen. CD&V waardeert hun inzet en wil hun werking nog beter begeleiden, onder-
steunen en bekend maken.

 » Wij willen de generatiekloof overbruggen door activiteiten op te zetten waar senioren, jongeren, rusthui-
zen, scholen, jeugdverenigingen, mantelzorgers, …, ‘breed’ met elkaar samenwerken, in beide richtingen. 
Er zijn goede voorbeelden van dergelijke projecten. Wij willen middelen voorzien om dit drastisch uit te 
breiden. Dit is o zo verrijkend en verwarmend voor onze lokale gemeenschap.
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Zorgen voor wonen is zorgen voor mensen en gezinnen

 » We willen duurzaam omgaan met onze open ruimte, realistisch, en rekening houdend met de wetgeving 
waarin de hogere overheid ons dwingt. Woonzones op het gewestplan afschaffen klinkt mooi, maar is 
utopisch omdat dit de gemeente met onbetaalbare claims op planschade opzadelt.

 » We willen een masterplan per woonkern waarin wonen, ondernemen, mobiliteit en ontspanning onder-
zocht worden. Met inspraak van de bewoners wordt een duidelijke visie uitgewerkt omtrent woonverdich-
ting, bouwhoogtes, groene ruimten, mobiliteit, mogelijkheden voor handel, erfgoed, ontspanningsmoge-
lijkheden.  
De actualisering van het gemeentelijk structuurplan is daarvoor een geschikt instrument.

 » Specifiek voor Oedelem centrum onderzoeken we samen met de bewoners en de handelaars de troeven 
die een marktplein en omgeving ons kunnen bieden.

 » De verdunning van onze gezinnen zorgt ervoor dat we meer maar kleinere betaalbare woningen nodig 
hebben. Open ruimte willen we bewaren. 
In het centrum van onze woonkernen kunnen meergezinswoningen voorkomen. Buiten de kern kiezen we 
resoluut voor individuele woningen met een tuin. 
In elke kern moet een groene long worden gezocht nabij het centrum, terwijl we ook ons openbaar 
 domein vergroenen en meer bebloemen.

 » Sociale koopwoningen, huurwoningen, seniorenwoningen en sociale bouwkavels blijven noodzakelijk 
om alleenstaanden en gezinnen te helpen aan een betaalbare woonst. We werken hiervoor verder samen 
met Vivendo en de WVI. Projecten in het Galgeveld in Sint-Joris en aan de post in Beernem zijn lopende en 
worden in de komende jaren volledig gerealiseerd. In Den Akker in Oedelem wordt een nieuw woonproject 
opgestart. 
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Zorgen voor de jeugd is zorgen voor de toekomst

 » Goed onderwijs is een sleutel voor de toekomst. Wij zijn fier op onze scholen, waaronder 2 secundaire 
scholen!! CD&V wil àlle Beernemse scholen ondersteunen met cultuur- en sportpakketten, voordeel- of 
gratistarieven voor het gebruik van onze gemeentelijke accommodatie (OC De Kleine Beer, zwembad, 
sportpark Drogenbrood en Den Akker, Sinjo, het Schepenhuys …), specifieke evenementen zoals de her-
denking van WO 1, samenwerking met ondernemers…. en wil daarover regelmatig overleg plegen. 
Ook zoeken we met alle scholen naar mogelijkheden voor het gebruik van schoollokalen buiten de lesuren 
voor andere activiteiten: kunstonderwijs, kinderopvang, sport- en cultuuractiviteiten, vakantiewerking 
Grabbelpas, … Een gezonde wisselwerking volgens het ‘Brede School-principe’ is hier onze leidraad. 
De ondernemerszin van kinderen willen we stimuleren in samenwerking met ondernemersorganisaties, 
via projecten in de scholen.

 » Studenten zoeken niet altijd de rust en de eenzaamheid van hun kamer om te blokken. De bib komt onder-
tussen tegemoet aan hun vragen. Maar we zoeken nog naar bijkomende geschikte locaties in de verschil-
lende woonkernen om te studeren. Het huis van het Kind in Sint-Joris heeft hiervoor ruimte.

 » De gemeenteschool wordt gerenoveerd en er wordt een deel nieuwbouw uitgevoerd. Een veilige toegang 
tot de school via de Beernemstraat zit in de pijplijn en blijft voor ons broodnodig.

 » Kinderen in kwetsbare of anderstalige gezinnen hebben het niet gemakkelijk om aan hun toekomst te wer-
ken. CD&V wil hierbij helpen. Eén maatregel kan zijn om huiswerkbegeleiding aan te bieden, met inzet van 
hogeschoolstudenten of leerkrachten op rust. Er is tevens betrokkenheid van de ouders, en overleg met de 
scholen nodig. Een regierol is hier weggelegd voor het nieuwe Huis van het Kind.

 » Onze kinderopvang krijgt grote waardering, maar we moeten blijvend inspelen op nieuwe noden: 
openings uren, werkende ouders, kwetsbare gezinnen, het aanbod blijven optimaliseren. 
Onze onthaalouders waarderen we én nieuwe zoeken blijft een belangrijk aandachtspunt. 
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 » Jeugdverenigingen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van jongeren tot verantwoordelijke jong-
volwassenen. De scouts krijgen bijkomende lokalen in het Bargepark. De bouw is volop bezig. In Sint- Joris 
kreeg de Chiro een nieuw lokaal bij, een nieuw ingericht speelterrein, en er komt nog een berging bij. 
Dankzij CD&V krijgt Chiro Oostveld een nieuwe buitenspeelruimte én is er plaats voor nieuwe lokalen op 
de vertrouwde plek, waar de Chiro altijd toefde. Nu bouwen we ook die nieuwe lokalen!! 
In overleg met Oranje en KLJ-Beernem zoeken we uit wat de beste mogelijkheden zijn in het domein Kleu-
terweelde of in de Beukendreef. CD&V garandeert de uitvoering van de beste optie.

 » We gaan in overleg met de jeugdraad om de resultaten van de bevraging van radio ‘Den Ongelikten Beir’ 
aan te vullen in het nieuwe gemeentelijke beleidsplan. Het spreekt voor zich dat speelmogelijkheden voor 
kinderen, ondersteuning van jeugdverenigingen, ruimte voor experimentele jeugdcultuur, de mogelijkhe-
den van het huidige zwembad na de bouw van een nieuw zwembad in sportpark Drogenbrood hierbij heel 
belangrijk zijn.
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“bruisend”: spitant, wervelend, vitaal, enthousiast, gedreven als inspiratiebron in alles wat we doen. 
Met onze talrijke jeugd-, cultuur, sportverenigingen, onze creatieve feestcomités en heel wat geënga-
geerde vrijwilligers, valt er in Beernem altijd wel iets te beleven. Dit enthousiasme willen we verder 
blijven ondersteunen maar ook ruimer uitdragen naar alle inwoners en bezoekers van onze gemeente.

DE WEG VOORUIT, 
NAAR EEN BRUISEND BEERNEM

 » CD&V wil het gemeenschapsleven in elke woonkern stimuleren. Daarbij treedt de gemeente alleen zelf op 
als organisator als er geen vrijwilligers of verenigingen gevonden worden voor de organisatie. 
Daarom wil CD&V de lokale socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen, sportverenigingen, senioren-
verenigingen, handelaarsverenigingen, vrijwillige projectorganisaties, buurtcomités, … nog beter logistiek 
én financieel ondersteunen.  
We kopen daarom bijkomend materiaal, zoals een mobiel podium. 
De inhoud van het project of de activiteiten, de betrokkenheid van inwoners en vooral de inzet van vrijwilli-
gers zijn voor ons immers cruciaal voor een warme en verantwoordelijke lokale gemeenschap.  
Als recent voorbeeld mag de septemberkermis van Sint-Joris gelden, waar verenigingen én gemeente de 
handen in elkaar sloegen.  
Daarnaast willen wij een ‘start’pakket aanbieden voor buurtfeesten met onder meer een evenementen-
cheque

 » Gemeentelijke evenementen worden gespreid over de woonkernen van Beernem, Beernem-station, Oede-
lem, Oostveld en Sint-Joris. Elk dorp heeft recht op zijn eigenheid. 
De nieuwjaarsviering organiseren we in de verschillende woonkernen in samenwerking met de lokale 
verenigingen.
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 » De schoolvoorstellingen voor kinderen in OC De Kleine Beer, in samenwerking met de scholen zijn onder-
tussen traditie geworden. Zo krijgen kinderen de smaak voor cultuur te pakken. Goede gewoonten wil 
CD&V verderzetten en uitbreiden naar andere beleidsdomeinen: sport, geschiedenis en erfgoed, natuur, 
integratie, …

 » Het kunstonderwijs en de techniekacademie zijn voltreffers. Wij voorzien extra middelen voor uitbreiding 
op meerdere locaties, o.m. in het Huis van het Kind in Sint-Joris

 » Handelaars en ondernemingen zijn de economische motor van een levende, bruisende gemeente. Creatie-
ve acties zoals ‘koop lokaal’, ‘cadeaubons bij de lokale handel’, ‘visit Beernem’, eindejaarsacties, … moeten 
door de gemeente ondersteund, gecoördineerd en gestimuleerd worden zonder in de plaats te willen 
treden van handelaars, ondernemingen of hun verenigingen. 
Wij pleiten voor een gemeentelijke ‘open bedrijvendag’: bedrijven organiseren, gemeente ondersteunt en 
faciliteert. Idem voor projecten met samenwerking tussen scholen en ondernemers of ondernemersvereni-
gingen.

 » Er is in Beernem volgens het Gewestplan nog een beperkt aantal hectaren grond bestemd voor onderne-
mingen. Zij liggen helaas in onaangetast gebied aan Di Coylde. Wij willen die bedreigde open ruimte be-
schermen en in ruil daarvoor gronden ontwikkelen die reeds lang niet meer geschikt zijn voor de bestem-
ming die het gewestplan hen oorspronkelijk toekende. 
Zo krijgen onze ondernemingen reële kansen.

 » Onze handelszaken situeren zich dikwijls zeer verspreid. Een duidelijke afbakening van winkelgebieden 
kan er toe leiden dat er op termijn meer geconcentreerde winkelkernen ontstaan. CD&V wil zich hiervoor 
inzetten. Daaraan willen wij een concreet meerjarenplan koppelen met doelstellingen om handel binnen 
die zones te promoten en te ontwikkelen, onder meer bij nieuwbouwprojecten of grote renovatie.

 » Voor leegstaande panden voeren we promotie om ze te ‘her’activeren, ook door middel van pop-up buurt-
winkels 

 » Wij willen in elke dorpskern een elektronisch aankondigingsbord waarop evenementen, wegeniswerken, 
wegomleggingen, promo-acties, … rechtstreeks kunnen aangekondigd worden (vb. Aalter)
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 » In overleg met onze ondernemers wordt de ‘economische kaart’ aangepast tot een echt bedrijvenplatform 
met bedrijfsactiviteiten, aanbod van vacatures, … 
We zetten ook elke semester een bedrijf in de kijker. 
Voor gemeentelijke realisaties en initiatieven werken we zoveel mogelijk samen met lokale handelaars en 
bedrijven.

 » Onze gemeentelijke raad voor lokale economie blijft voor CD&V het eerste aanspreekpunt om ons lokaal 
economisch beleid en de samenwerking met lokale handelaars en bedrijven in een permanent en structu-
reel wederzijds overleg op te volgen, te evalueren en verder uit te werken.

 » We onderzoeken de mogelijkheid om in een afgebakend deel van het kanaal recreatief te kunnen 
 zwemmen

 » Toerisme is voor onze horeca, voor het hoevetoerisme en onze talrijke B&B’s zeer belangrijk. Onze troeven 
moeten nog beter bekend gemaakt worden: de natuur- en recreatiemogelijkheden van het provinciaal 
domein Bulskampveld, Beverhoutsveld, de cuesta van Oedelemberg, de kanaaloevers met onze jacht-
haven en de Kijkuit, de wandel- en fietsnetwerken, onze eetgelegenheden, …. Zij brengen leven op onze 
gemeente ! 
Zo wil CD&V een pakket ‘Happen en Trappen’ om de fiets en onze gastronomie in de kijker te plaatsen. 
Daarnaast biedt het vroegere OCMW-gebouw in Sint-Joris wellicht nog voldoende ruimte om naast het 
Huis van het Kind nog andere functies in onder te brengen, zoals studenten in de blok, een deel van de 
techniek- of kunstenacademie voor kinderen, ruimte voor archief heemkringen… tal van mogelijkheden! 
CD&V wil deze kans niet laten voorbijgaan en deze site omvormen tot streekhuis ’De Lattenkliever’ waar 
bezoekers, jong en oud, aan bod komen.

 » Landbouwers zorgen voor het beheer van een groot gedeelte van onze open ruimte. Daarom verdienen zij 
onze steun voor rechtszekerheid in vergunning en planning van hun bedrijf.

 » Ruimtelijke ordening heeft een directe invloed op de mogelijkheden en de kwaliteit van onze woonomge-
ving. CD&V wil per woonkern een lange termijnvisie, met inspraak van de lokale bewoners. Dit masterplan 
bepaalt de ontwikkeling van elke kern naar verdichting, bouwhoogtes, groene ruimte. In elke kern moet er 
een groene long zijn mét een aantal speeltoestellen voor kinderen. 
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Doordacht ingeplante speeltoestellen verspreid in de dorpscentra zijn accenten die het ontmoeten, winke-
len en leven in het dorp stimuleren.

 » Het kanaal is een grote toeristische troef voor onze gemeente . We onderzoeken op binnenvaart-cruise-
schepen kunnen aangetrokken worden en op welke wijze zij een meerwaarde kunnen betekenen voor 
onze horeca en onze talrijke verblijfsaccommodaties.

 » Op de Leie is er een overzet voor fietsers en wandelaars in de zomer in Afsnee, in Hoeke heb je dat over de 
Damse Vaart. CD&V wil een gelijkaardige overzet van het kanaal voor fietsers en wandelaars realiseren ter 
hoogte van de Gevaerts, of een vaste verbinding via de constructie van de keersluis. 
We willen meer en betere picknickplaatsen langs fietsroutes, bvb. nabij Moeder Godskerk, aan het kanaal 
in St.Joris, op Oedelemberg, ….

 » Wij willen een kampeerdag organiseren met een ontspanningsaanbod voor gezinnen.

 » Het Bloemendalezwembad krijgt jaarlijks meer dan 100.000 zwemmers over de vloer: scholen, instellingen, 
zwemclub, duikersclubs, gezinnen, altleten, … maar… het is tot op de draad versleten, kan op elk moment 
volledig uitvallen. 
De kosten voor renovatie zijn niet te verantwoorden tegenover deze van een nieuw zwembad  
Dat nieuw zwembad wil CD&V op korte termijn bouwen in sportpark Drogenbrood. Samenwerking met 
andere gemeenten en instellingen is welkom, maar is geen voorwaarde en kan geen vertraging veroorza-
ken. We moeten dit doen, want àlle zwembaden in de omgeving zijn volzet en onze scholen kunnen er niet 
terecht! 
Ook de nodige extra-parkeerruimte zal voorzien worden.

 » Het oude zwembadgebouw kan fungeren als kunstenacademie, of de zwemkuip kan omgevormd worden 
tot een skateput, of het jeugdhuis kan er komen op die plaats. Ieder initiatief is welkom. Voorwaarde is een 
nuttige invulling die ook kernversterkend is voor het centrum.

 » Sportpark Drogenbrood wordt nog niet ten volle benut. Er is nog ruimte voor een nieuw zwembad, een 
BMX-piste of een cyclocrossparcours, een omnisportterrein, petanque, ... 
Daarnaast moeten de huidige accommodaties afgewerkt worden. Zo moet er nog een technisch aan-
komstlokaaltje komen bij de atletiekpiste en wordt de uitbreidingslus van de B-Loop ingeplant na de 
omgevingsaanleg van de voetbalterreinen.  
In sportpark Den Akker onderzoeken we de mogelijkheid om padelspeelvelden en een omnisportterrein te 
realiseren.

 » Voor skaters zoeken we verschillende plaatsen op de gemeente waar ze hun hobby kunnen beoefenen. 
Het skatepark in sportpak Den Akker verdient een betere plaats. 

 » De staat van de grasmatten van onze voetbalterreinen en van de verlichting van de terreinen wordt regel-
matig geëvalueerd en de nodige aanpassingen worden uitgevoerd. Zo nodig worden samen met andere 
gemeenten kunstgrasvelden gerealiseerd via groepsaankoop.
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 » CD&V wil jongeren nog meer aanzetten om van sport, cultuur of recreatie op eigen gemeente te proeven. 
Daarom wordt een Vrijetijdspas ontwikkeld met vouchers waarmee jongeren tegen sterk gereduceerde 
prijzen op tal van activiteiten terecht kunnen.

 » Het plein voor het gemeentehuis in Beernem moet aantrekkelijker ingericht worden, samen met de aanzet 
van de Marechalstraat, zodat dit een visitekaartje wordt voor de dorpskern van Beernem.



CD&V Beernem – inhoud verkiezingsprogramma

25


