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BEERNEM

OEDELEM VZW Den Bunker heeft zijn bestuur uitgebreid met drie rasechte ondernemers:

Andy Dewilde (brouwerij Prearis), Jens Bellaert (JJ Belle Art) en Andy Dierick (’t Frieta-

mientje). “Aangevuld met Iris De Corte, Jorgen Dayer en Laura Winter”, aldus Goran Van-

neste. “Momenteel rijzen er al nieuwe ideeën en projecten, waaronder een groot bierfes-

tival met Pasen. Verder zenden we tijdens het WK Rusland op 18 juni de wedstrijd België-

Panama om 17 uur uit op groot ledscherm op de markt in Oedelem. Met een goed gevul-

de bar, lekkere frietjes en hamburgers. Na de match is er een nabeschouwing. Op 23 juni

is iedereen vanaf 14 uur welkom voor de match van België – Tunesië. Na de match is er

een optreden van Bruges Swan Patroll.” (Foto Regi)

Vzw Den Bunker verwent alle voetballiefhebbers

OEDELEM Tijdens de wintermaanden spelen de leden van de petanqueclub Den Akker

om de drie weken op dinsdag een wedstrijd voor de beker. Na tien speeldagen komen

de zeven beste spelers in aanmerking voor het eindklassement. Bij de heren won Eddy

Claerhout en Josiane De Cock bij de dames. Op de andere dinsdagen speelt men een

gewone wintercompetitie waarvoor vijftien competitiedagen, hier komen de beste twaalf

spelers in aanmerking voor de eindklassering. De kampioenen van de wintercompetitie

zijn Eddy Claerhout voor de heren en Jeannine Claeysier bij de dames. Iedereen die

graag petanque speelt kan bij Den Akker terecht op dinsdag van 14 uur en op vrijdag

vanaf 19 uur. In de zomerperiode wordt gespeeld op zondag vanaf 16 uur. (Foto Regi)

Petanqueclub Den Akker huldigt de kampioenen

Op de opmerking van Vicky dat
het reizigersaantal in Beernem
gedaald is van 799 reizigers per
week in 2013 – voor de invoering
van het nieuwe vervoersplan –,
naar 652 in 2015 – na de invoe-
ring van vervoersplan – antwoord-
de de minister dat het aantal reizi-
gers tussen Gent en Brugge sta-
biel is gebleven. Vicky Reynaert
betreurt dan ook dat de NMBS
geen rekening houdt met het
sterk dalende reizigersaantal in
Beernem, maar enkel kijkt naar
de reizigersaantallen in de grote
steden. 

LANGERE FILES

“De NMBS wenst de verbinding
tussen de grote steden Brugge en
Gent zo snel mogelijk te houden.
In deze visie wordt echter totaal
geen rekening gehouden met de
effecten die de afschaffing van de
stoptreinen heeft op de mobili-
teitsstromen in de kleinere ge-
meenten”, stelt Vicky Reynaert.
“De files aan de op- en afrit in
Beernem worden steeds langer,
onder andere omdat mensen ge-
dwongen worden om hun auto te
nemen om naar het dichtstbijzijn-
de grootste station te rijden. Een
bijkomende stop in Beernem, het
op twee na grootste station op de
lijn Gent-Brugge, voor één van de
vier treinen zou slechts twee mi-
nuten extra reistijd betekenen. De

voordelen van de bijkomende stop
voor reizigers uit Beernem, Oost-
kamp, Damme, Wingene, … en
voor de mobiliteit in Beernem we-
gen niet op tegen die zeer beperk-
te extra reistijd.”

BETALENDE PARKINGS

De minister geeft in zijn ant-
woord aan dat het niet de bedoe-
ling is om de wagenparkings en
de fietsenstallingen die de NMBS
beheert aan het station van Beer-

nem, betalend te maken, toch niet
‘op korte termijn’. Vicky Reynaert:
“Het is de bedoeling om mensen
zoveel mogelijk aan te moedigen
het openbaar vervoer te gebrui-
ken. Als men de parking aan het
station betalend maakt, betekent
dat een extra drempel om effectief
de trein te nemen. Dat de parking
niet betalend wordt, is dan ook
een zeer goede zaak. Het zinnetje
‘op korte termijn’ stelt mij echter
niet helemaal gerust. We willen

uiteraard dat deze parking nooit
betalend wordt.” 
In de nieuwe plannen voor de her-
inrichting van de stationsomge-
ving die Infrabel en de NMBS on-
langs presenteerden in Beernem,
blijkt geen fietserstunnel voor-
zien. Ook uit het antwoord van de
minister blijkt dat die fietserstun-
nel er niet komt. “Een gemiste
kans om het fietsverkeer te stimu-
leren”, meent Vicky Reynaert. 

(Regi)

“NMBS houdt geen rekening 
met kleinere gemeentes”
VICKY REYNAERT (SP.A) KAART VERSLECHTERDE DIENSTVERLENING NMBS 

IN BEERNEM AAN BIJ MINISTER VAN MOBILITEIT BELLOT

BEERNEM Vicky Reynaert, SP.A-gemeenteraadslid in Beernem en lijsttrekker voor de provincieraad, bracht de
verslechterde dienstverlening van de NMBS in Beernem onder de aandacht van federaal minister van Mobili-
teit, François Bellot. David Geerts, volksvertegenwoordiger voor SP.A in het federaal parlement, stelde op haar
verzoek een schriftelijke vraag over het aantal treinreizigers, het aantal stoptreinen en de heraanleg van de sta-
tionsomgeving in Beernem.

Vicky Reynaert wil meer treinen laten stoppen in Beernem: “Files op de op- en afrit in Beernem worden steeds

langer.” (Foto Regi)

BEERNEM Unizo Beernem

organiseert op dinsdag 29

mei om 20 uur Het Politieke

Debat van Beernem in De

Kleine Beer. Gastspreker van

dienst is VRT-journalist en de

Slimste Mens ter wereld 2017

Xavier Taveirne. Inschrijven is

verplicht voor 26 mei en dit

door storting van het correc-

te bedrag op rekeningnum-

mer BE15 7350 4760 2130

met vermelding van ‘Politiek

Debat’ en het aantal perso-

nen. 

Unizoleden betalen 5 euro,

niet-leden betalen 15 euro.

Twee drankjes zijn inbegre-

pen in de prijs. 

Politiek debat:
Het Debat van
Beernem

BEERNEM Marjolein Claeys en

Tom De Meyer uit de Waterstraat

in Beernem, werden op 15 mei de

trotse ouders van een eerste

dochtertje. Clara woog bij haar

geboorte in het AZ Sint-Lucas

4,100 kg. (Foto TVH)

GEBOORTEN

Clara

Mediargus met docroom pdf


