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SAMEN 
is SUPER

De CD&V-ploeg  streeft er-
naar om in het algemeen belang 
krijtlijnen trekken, waar solidari-
teit voor iedereen, respect voor 
milieu en veiligheid prioriteiten 
zijn.

Als partij willen we niet pokeren 
naar de toekomst. Stabiliteit is 
hierbij een noodzaak, een waar-
borg. Communiceren, dienstbaar 
zijn, we trachten met z’n allen zo 
dicht mogelijk tussen de mensen 
te staan.

Nieuwe tijden vragen nieuwe 
mensen. Jongeren krijgen bij 
CD&V kansen. Kom erbij! We 
schrijven aan een never ending 
story, met een voortdurende kijk 
op vernieuwing, geënt op waar-
devolle maatschappelijke tenden-
sen.

Als voorzitter neem ik hierbij 
graag mijn verantwoordelijkheid. 
Een toffe bende mandatarissen 
mogen bijstaan is een geschenk.

André 
Vanbelleghem

voorzitter 
CD&V Beernem

Dinsdag 15 november 2011
20u.  OC De Kleine Beer
Help! Is er nog plaats voor mij in de 
voor- en naschoolse kinderopvang ?
Toelichting door Will Verniest, een des-
kundige, en Schepen Carine Janssens 

Donderdag 22 december 
2011
20u. OC De Kleine Beer
Bart Cannaert – Vlaams cabaret en 
comedy
Organisatie: Jong CD&V Beernem

Zondag 15 januari 2012
9u. OC De Kleine Beer
Nieuwjaarsreceptie met ondermeer 
aan de ontbijttafel Herman Van 
Rompuy, President van Europa. 

UIT met CD&V Beernem

De verbouwde woning in de Bloemen-
dalestraat 130 zal binnenkort de diensten 
jeugd, sport, onthaalgezinnen en kinder-
opvang meer ruimte bieden om u als klant 
comfortabeler te bedienen.
Beernem is toneelgemeente 2011. Deze 
onderscheiding bekroont Beernem als 
beste gemeente in Vlaanderen voor de on-
dersteuning van amateurtoneel (logistiek, 
financieel, technisch, …)
Het klooster in de Kasteeldreef  wordt ver-

bouwd. We kon-
den een groot deel 
van het park voor 
1 euro verwerven. 
Dit wordt een 
prachtig park voor 
onze inwoners
Met de neuzen in 
dezelfde richting 
maken we er iets 
moois van!

De burgemeester aan het woord
Teamspirit

De sterkte van een sportploeg hangt samen met de onderschei-
den kwaliteiten van de spelers. Bij een politieke fractie is dit net 
zo. Met een goede teamspirit leidt dit tot de meest diverse reali-
saties. Hierbij een kleine greep uit de CD&V resultaten.
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Oostveld, één van de 
mooie landelijke plaatsen 
van onze gemeente biedt 
heel wat troeven.

Het rijke verenigingsleven, de voort-
durende inzet van de eigen inwoners 
om het wooncomfort te vergroten 
en zoveel meer getuigen dat het er 
goed is. 
En dat kunnen wij als CD&V alleen 
maar onderstrepen.
Momenteel wordt in overleg werk 

gemaakt van de uitbreiding van 
het speelterrein aan de Bruinberg, 
alsook van een beveiliging naar de 
straat toe.

Op vraag van de senioren wordt 
nagegaan om daar een petanque- en 
krulbolveld aan te leggen.
Jong CD&V ondersteunt de vraag 
van de plaatselijke Chiro naar meer 
buitenspeelruimte voor de jeugd van 
Oostveld en stelt voor een aantal 
mogelijkheden te onderzoeken.

“Wij willen op een voort-
uitziende, moderne manier 
onze gemeente blijven be-
heren, een zekere reserve 
opbouwen om de komende 
investeringen te kunnen 
uitvoeren, zonder al te 
zware leningen, kon ieder-
een lezen in het CD&V-be-
leidsplan voor deze legisla-
tuur,” aldus Mie Debruyne, 
schepen bevoegd voor 
financiën.

Tot op heden kunnen wij oprecht 
zeggen dat we in deze missie ge-
slaagd zijn. Heraanleg van wegen 
en dorpskernen, nieuwe sportin-
frastructuur, opwaardering van ons 
patrimonium, belangrijke investe-
ringen voor de waterzuivering en 
riolering, en talloze andere realisa-
ties, vergen een behoorlijke financi-
ele inbreng. Dit hebben we bereikt 
zonder de schuldenlast te verzwa-
ren, integendeel!! In 2007 hadden 
we een uitstaande schuld per inwo-

ner van €607, wat een schuldenlast 
van €74 per inwoner betekende. In 
2011 is dit gedaald naar een uitstaan-
de schuld van € 326 per inwoner, 
wat een schuldenlast van €54 per 
inwoner betekent! 

Dalende schuldenlast!

St.-Joris: 
een dorp waar 
het goed is om 

te leven
St.-Joris is de voorbije 
decennia uitgegroeid tot 
een volwaardig en leefbaar 
dorp van de 21ste eeuw.  

Zo brachten nieuwe woonwijken 
nieuwe gezinnen naar St-Joris en op 
het voormalig voetbalterrein (Gal-
geveld) liggen opnieuw kansen tot 
woongelegenheid. Talrijke projecten 
werden onlangs gerealiseerd: ver-
nieuwen van voetpaden en wegenis 
(o.a. Lattenklieversstr., Kauter), ope-
ning nieuw voetbalcomplex,  aan-
koop van de prachtige Kooldreef…  
Binnenkort krijgen de voetpaden in 
de Tuinwijk en de wandelpaden van 
’t Hof  een grondige opknapbeurt.  
Wilfried Lauwers, Claudio Saelens 
en Patricia Waerniers werken als 
mandataris en vanuit het vereni-
gingsleven vol enthousiasme mee 
aan de leefbaarheid van St-Joris! 

Leven in Oostveld

Op de foto: Piet De Rycke, Ruben Strobbe, Claudio Saelens, Martine De Roo, 
Johan De Rycke, Jos Sypré
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De lagere graad  is afge-
werkt, de eerste leerlingen 
stromen door naar de mid-
delbare graad. Steeds meer 
is de Academie een vaste 
waarde geworden bij de in-
vulling van de vrije tijd van 
kinderen. 

De centrale ligging, middenschool 
St.- Lutgart verlaagt de drempel 
om te proeven van kunstonderwijs 

en  beperkt afstand en vervoer voor 
ouders. De 190 ingeschreven leer-
lingen bevestigen het succes, maar 
ook de noodzaak die er al vele jaren  
was. De Academie biedt u een ruim 
gamma aan muziekinstrumenten, 
troeven voor taalvaardige kinderen  
en een fijn aanbod van dans-expres-
sie, verwoorden Carine Janssens 
– schepen bevoegd voor cultuur en 
Katrien Moelaert –gemeenteraads-
lid… gewoon doen!

Een 
facelift 

voor het 
Schepenhuys

Beernem heeft voor recre-
anten en verblijfstoeristen 
verrassend veel te bieden. 
De landschappelijke vari-
atie van bos, open veld, 
kanaalbedding, nodigt uit 
tot heerlijke verkennings-
tochten. 

De talloze recreatieve routes ontslui-
ten de mooiste en rustigste plekjes 
van onze gemeente. Waar het kan, 
wordt erfgoed aan toerisme en 
recreatie gelinkt, denk maar aan de 
hoevenaamborden en straks de ont-
sluiting van de bunker op de Markt.

Om dit alles beter te promoten, is 
er werk gemaakt van een grondige 
renovatie van het Schepenhuys, 
zowel het toeristisch infokantoor als 
de historische raadzaal, die voortaan 
ook voor mensen met een beper-
king toegankelijk zal zijn. 

Het Schepenhuys, is na deze face-
lift, een juweeltje!

Op de foto: Martine De Roo, Patricia 
Waerniers, Mie Debruyne

Op diverse plaatsen in onze ge-
meente wordt het spel beoefend: in 
woonwijken, in tuinen, op opritten 
in dolomiet. Sedert kort werd naast 
sporthal Den Akker een nieuwe 
petanqueruimte gebouwd.
Een nieuwe thuishaven voor de 
bloeiende petanquevereniging ‘Den 
Akker’. De petanqueterreinen kun-
nen via een reservatie bij de sport-
dienst ook door anderen gebruikt 
worden en bieden heel wat sportieve 
mogelijkheden voor alle Beernemse 
inwoners, verenigingen, scholen, 
jeugdwerking en senioren.

Kom er petanque proeven!

De Academie voor muziek , woord 
en dans  viert zijn ‘jubileum’

Het 5de jaar wordt ingezet !

Petanque: sport in de lift!
Naast het ontmoetingsaspect is petanque vooral een 
ploeg- en denksport: overleggen, concentratie, tactiek en 
technisch inzicht zijn sleutelwoorden van het spel met de 
ijzeren ballen.

Op de foto: Jos Sypré – Schepen be-
voegd voor Sport, Walter Van Parijs, 
Hilde Vandevyver –gemeenteraadsleden 
èn publiek.
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In het directiecomité van 
IVBO levert raadslid Kris 
Vincke mooi werk om alle 
ophalingen aan huis in 
goede banen te leiden. De 
verantwoorde verwerking 
en recyclage helpt hij be-
taalbaar houden. Daarnaast 
is ons containerpark onmis-
baar geworden.

Niet te geloven dat we het 20 jaar 
geleden nog zonder dit recyclage-
park moesten stellen ! Deze morgen 
lag het er erg netjes bij. De park-
wachters zetten hun beste beentje 
voor! Om en bij de 30000 bezoekers 
per jaar, dat moet je verdienen, elke 
dag ! 
Ook hier willen we mee met de tijd. 
De plannen en bestekken zijn in 
opmaak om een verhoogd platform 
in te richten waarop je met de auto 
rijdt, en het afval –zonder trappen!- 
in de lager opgestelde containers zal 
kunnen deponeren. Volgend jaar 
gaan we aan de slag !

Op de foto: burgemeester 
Johan De Rycke en Martine De Roo, 
schepen bevoegd voor milieu

Grote Prijs 
Jim Beuselinck

We juichen initiatieven zoals de triat-
lon GP JIM toe en namen er graag 
(voor de 7e keer op rij) aan deel!
De CD&V trio-ploeg bestond uit: 
zwemmer Pol Hudders, fietser Jos 
Sypré en loper Martine Verstrynge.

De regelgeving die toeziet op de 
kwaliteit, maar ook regels oplegt 
maakt het niet altijd makkelijk. 
Meer kinderen maken gebruik van  
opvang, dit vraagt ook meer perso-
neel. Evenwel geraken de vacatures 
echter niet ingevuld. 
Om zowel met speeloppervlakte als 
personeelsbezetting in orde te zijn is 

er een samenwerking met de lagere 
scholen gestart die allen studie zul-
len aanbieden. Noodzakelijk opdat 
het gemeentebestuur geen inschrij-
vingsbeleid zou moeten voeren.  
Als nu ook ouders hun oogappels 
enkel naar de opvang brengen vol-
gens effectieve nood kan dit beleid 
verder gehanteerd worden!

Volgens Carine Janssens, schepen bevoegd voor kinder-
opvang, is Beernem één van de weinige gemeenten in het 
Vlaamse land waar GEEN inschrijvingsbeleid geldt in de 
voor-en naschoolse kinderopvang! 

Zeg niet zomaar kinderopvang

Ons afval


