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BEERNEM

BEERNEM Groen had een

agendapunt ingediend om

een beleidskader voor kleine

windmolens op te maken.

“Gevraagd wordt om op korte

termijn een beleidskader op

te maken voor kleine wind-

molens met een ashoogte

van 15 meter en het voorstel

goed te keuren om op korte

termijn een subsidieregle-

ment op te maken voor kleine

windmolens en hiervoor de

nodige financiering te voor-

zien”, aldus raadslid Jan

Vanassche (Groen).

Dat was niet naar de zin van

schepen Claudio Saelens

(CD&V). “Er was hier ooit een

aanvraag, dat door Groen

werd toegejuicht. Toen het

project ter sprake kwam,

veranderde de houding van

Groen en stelde men voor om

deze windmolens rond de

havens of op zee te plaatsen.

We hebben een potentieel

gebied in het Beverhoutsveld

en jullie vonden het een

klucht. Nu hebben jullie het

over kleine turbines, mis-

schien een oplossing maar

niet zaligmakend. Wij zijn

voorstander om alle projecten

te onderzoeken, maar voorlo-

pig genieten andere projec-

ten onze prioriteit”. Volgens

David Standaert (CD&V) haalt

men geen rendabiliteit met

kleine windmolens. “Bijgevolg

denk ik meer aan zonnepane-

len”, aldus Standaert, die het

voorstel een stap in de goede

richting vindt. Bij de stemming

werd het 17 tegen 5. (Regi)

Kleine
windmolens

DOOR REGINALD BRAET 

Raadslid Vicky Reynaert (SP.A)
vond dat er heel wat goede inten-
ties en geplande acties in staan.
“Het mobiliteitsplan voorziet in
de herinrichting van onveilige
kruispunten zoals deze van de
Hubert d’Ydewallestraat-Wingene
Steenweg, het beperken van
zwaar verkeer in de Oedelemse
dorpskern, investeringen in fiets-
paden en veilige schoolomgevin-
gen”, aldus Reynaert. 
“Echter blijven de twee funda-
mentele kritieken, die we vorig
jaar formuleerden, overeind. In
het nieuw plan staat dat het mobi-
liteitsprincipe gebaseerd is op het
STOP-principe, waarbij de priori-
teit eerst naar Stappen, dan naar
Trappen en vervolgens naar het
openbaar vervoer en dan pas naar
personenwagens zou moeten uit-
gaan.”

GEEN LOS GEGEVEN

“Het STOP-principe wordt echter
niet doorgetrokken in de concrete
maatregelen, die verder volgen en
in het plan uitgewerkt worden.
Mijn tweede kritiek is dat het mo-
biliteitsplan geen los gegeven is.
Het moet afgestemd worden met
het andere beleid van de gemeen-
te en de beleidskeuzes die je daar-
in maakt.” 
“Voor bepaalde grote beslissin-
gen, die je als gemeentebestuur
gaat nemen, moet je gewoon een
grondige mobiliteitstoets uitvoe-
ren. “We vrezen ervoor dat dit
mobiliteitsplan, net als de vorige
plannen, er weer niet zal in slagen
om het toenemend autoverkeer
een halt toe te roepen en meer

mensen op de fiets of op de bus
en trein te krijgen.”

“Dit betekent dat we ook in Beer-

nem in de komende jaren meer
files zullen krijgen, met meer
luchtvervuiling tot gevolg”, aldus
Vicky Reynaert, wat voorbeelden
gaf en die meteen de stemming
vroeg. 

TREINVERKEER

Roos Lambrecht (Groen) wilde
ook het plan afkeuren omdat er
een te groot verschil is tussen het
mobiliteitsplan en de realiteit.
Volgens schepen Gijs Degrande is
er voor de op- en afritten van de
autostrade een onderzoek ge-
weest, maar men stelt vast dat er
geen verbetering is gekomen.

“Volgens de minister van Mobili-
teit zijn de oorzaken te zoeken bij
de werken in Aalter”. 
Burgemeester Johan De Rycke
(CD&V) sloot zich aan bij Vicky
Reynaert in verband met het aan-
tal treinen, die in Beernem stop-
pen. 
“Ik hoop dat de NMBS meer aan-
dacht besteed aan het aantal reizi-
gers en stel vast dat ze niet luistert
naar de verzoekingen van landelij-
ke gemeenten”.
Bij de stemming haalde de meer-
derheid het van de oppositie met
17 tegenover 5.

Mobiliteisplan biedt geen 
oplossing volgens oppositie
BEERNEM De gemeenteraad keurde het mobiliteitsplan - na nog enkele suggesties te hebben opgenomen van
de auditor - definitief goed. Gemeenteraadslid Vicky Reynaert is tevreden over de intenties, maar wijst op een
tekort aan doorslaggevende elementen: “Dit plan roept het toenemende autoverkeer geen halt toe.” 

Vicky Reynaert wijst op een tekort aan doorslaggevende elementen in het mobiliteitsplan. (Foto RB) 

“We vrezen dat men
er niet zal in slagen
om het toenemend
autoverkeer een 
halt toe te roepen” 

BEERNEM Bvbv Van Kersschaever-Verhelst en Ikologik in het nieuwe

bedrijvenpark Oost in Sint-Joris, kreeg het bezoek van het N-VA-be-

stuur, die er zes economische speerpunten voorstelde, waarmee men

naar de kiezer wil stappen. Een ruime delegatie van N-VA Beernem

trok op bedrijvenbezoek naar de twee boven vermelde bedrijven, die

zich recent op het nieuw Bedrijventerrein vestigden. Van Kerschaever-

Verhelst is een bouwbedrijf, terwijl Ikologik een hoogtechnologisch

bedrijf is. Van dit bezoek maakte de N-VA delegatie gebruik om hun

zes speerpunten op vlak van sociale economie naar voor te brengen,

waarmee men op 14 oktober naar de kiezer stapt. Volgens schepen

Barbara Vandenbrande wil men de klanten activeren en stimuleren om

te winkelen en consumeren in Beernem. “We bouwen verder op het

commercieel strategisch plan en breiden het uit. We zetten in op ver-

snelde digitalisering van de dienstverlening en administratieve vereen-

voudiging. Als gemeente nemen we het initiatief om bedrijventerrein-

management op te starten en ondersteunen de samenwerking tussen

de bedrijven. Het winkelkernversterkend beleid vormt een substantieel

onderdeel van een gemeentelijk economisch beleidsplan. We zetten in

op dag- en verblijftoerisme en werken toeristische arrangementen uit

in samenwerking met lokale toeristische actoren. We willen horeca en

toerisme verbinden. We zetten in op alle vervoermiddelen en weren

de auto niet zomaar uit het centrum”, aldus Vandenbrande. (Regi)

N-VA gaat op bedrijvenbezoek en
lanceert zes economische speerpunten




