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BEERNEM

BEERNEM De werken aan het

nieuw fietspad tussen Beer-

nem en Oedelem starten in

2019 samen met de riole-

ringswerken in de Beernem-

straat, Scherpestraat, Zuid-

dammestraat en Berendonk-

straat. Volgens schepen van

Openbare Werken Gijs De-

grande (N-VA) zijn de plan-

nen voor de nieuwe riolering

en het nieuwe fietspad klaar. 

NIEUWE FIETSPADEN

“Er komt een dubbelrichtings-

fietspad dat wordt afgeschei-

den van de rijweg. Ook het

gevaarlijke kruispunt met

Zuiddamme wordt veiliger

heringericht. Als alles vlot

verloopt, starten we in het

voorjaar van 2019. Eerder

werden de betonplaten in de

Beernemstraat en de Scher-

pestraat in de bebouwde kom

al vervangen door asfalt. We

werken aan de vernieuwing

van de drie grote verbindings-

wegen in onze gemeente.

Het dossier van de verbinding

tussen Beernem en Oedelem

komt nu in een stroomver-

snelling. Ondertussen zijn de

vernieuwingswerken in de

Hoornstraat en de Schipper-

straat gestart en tekent het

studiebureau het nieuwe

fietspad en de nieuwe riole-

ring uit voor de Akkerstraat

en de Beverhoutveldstraat.”

(Regi)

UIT DE RAAD

“Verbinding
Beernem-Oedelem in
stroomversnelling”

Volgens Vicky Reynaert (SP.A) is
de dorpskern van Beernem, met
de Bloemendalestraat als centrale
as, steeds minder het kloppend
hart van de gemeente. “Veel han-
delaars zijn verdwenen en er zijn
veel appartementen in de plaats
gekomen. Nu wil de meerderheid
ook de site van de Boeie verko-
pen.” 

APPARTEMENTSGEBOUW

Volgens een eerder genomen ge-
meenteraadsbeslissing kan de
grond als één lot verkocht worden
of in twee loten, waarbij langs het
Elzenbosselke eengezins- of du-
plexwoningen kunnen gebouwd
worden, terwijl er aan de zijde van
de Bloemendale eengezins- of
meergezinswoningen kunnen ko-

men. “Gezien de vooropgestelde
verkoopprijs van 485.000 euro
voor de grond in zijn geheel of
335.000 euro voor het lot gelegen
langs de Bloemendalestraat, is de
kans groot dat er dus een apparte-
mentsgebouw wordt neergepoot.”

“De ruimte waarop de Boeie mo-
menteel staat, is echter de enige
ruimte die het nog mogelijk
maakt om in die straat een publie-
ke functie te creëren, die kan bij-
dragen tot de heropleving van de
dorpskern. Het is ook de enige
ruimte die nog kan gebruikt wor-
den om bijkomend groen te cre-
eren of een speelpleintje voor de
achterliggende wijken.”

SCHULD VAN 12 MILJOEN

“Opnieuw wordt eigendom van de
gemeente verkocht omdat de
meerderheid geld nodig heeft. De
vele investeringen, waaronder de
1,8 miljoen voor Drogenbrood,
wegen heel zwaar op het gemeen-
telijk budget en de schuld is op-
nieuw opgelopen tot 12 miljoen
euro. Ondanks het feit dat
Beweging.net, net als CD&V trou-
wens, zich eerder tegen de ver-
koop van de Boeie heeft verzet. De
financiële opbrengst van de ver-
koop weegt blijkbaar zwaarder
door dan maatschappelijke over-
wegingen”, besluit Vicky Rey-
naert. (Regi)

De Boeie toch verkocht
BEERNEM De gemeenteraad besliste om de Boeie in
de Bloemendalestraat definitief te verkopen. SP.A en
Groen verzetten zich tegen de verkoop maar nu De
Boest aan de sporthal is gebouwd, heeft deze grote
ruimte volgens het college geen nut meer. De Boeie
herbergde een viertal sportclubs.

Volgens SP.A wordt met de verkoop van De Boeie een kans gemist om in de Bloemendalestraat een publieke

functie te creëren. (Foto Regi)

“Geld weegt hier
zwaarder door dan
maatschappelijke
overwegingen” 

VICKY REYNAERT (SP.A)

Volgens voorzitter van Groen, Ig-
nace Tousseyn, zorgt de nieuwe
aanvraag van W-kracht om drie
windturbines te plaatsen in de Mi-
seriestraat en Hulstlo voor onge-
rustheid bij omwonenden en na-
tuurliefhebbers. “De windturbi-
nes komen op net dezelfde plaats
als bij de eerste aanvraag. Die
werd toen zowel door de Gemeen-
telijke Commissie voor Ruimtelij-
ke Ordening, het Agentschap voor
Natuur en Bos, het gemeentebe-
stuur en de provincie afgewezen.
Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk

dat het gemeentebestuur nog al-
tijd geen plan van aanpak heeft
om deze aanvragen op een oor-
deelkundige manier te behande-
len”, stellen Jan Vanassche en Ig-
nace Tousseyn vast.

GEEN ZORGVULDIG BESTUUR

Volgens Groen is de verstedelij-
king zo groot dat het aartsmoeilijk
wordt om een geschikte locatie te
vinden voor dergelijke windturbi-
nes. “Herhaaldelijk heb ik ge-
vraagd dat het gemeentebestuur
via een gemeentelijk uitvoerings-

plan een geschikte locatie voor
windturbines zou zoeken en vast-
leggen”, meldt Jan Vanassche.
“De gemeente houdt echter de
boot af. Absurd is dat men een
historisch waardevol en gaaf land-
schap als het Beverhoutsveld wil
slachtofferen om er windturbines
te plaatsen. Ook onze motie om
burgers en gemeentebestuur voor
35% te laten participeren in wind-
molenprojecten werd verworpen.
Merkwaardig is dat de afwijzende
houding van N-VA Beernem te-
genover kleine windmolens in te-
genspraak is met de houding van
hun provincieraadsleden. We vin-
den dat de meerderheid geen
voorbeeld vormt van een zorgvul-
dig bestuur.” (Regi)

Waar blijft het plan voor de windmolens?
BEERNEM Gemeenteraadslid Jan Vanassche (Groen)
pleit nog maar eens voor een beleidskader, niet enkel
voor grote, maar ook voor kleine windmolens.

Groen vraagt dat het gemeentebestuur een geschikte locatie zoekt voor

windturbines. (Foto Regi)

BEERNEM Binnenkort komen er

twee bijkomende parkeerplaat-

sen voor personen met een be-

perking: aan de bibliotheek en

het Sociaal Huis. Maar in ons

land circuleren veel vervallen

parkeerkaarten voor personen

met een beperking. Lode Van-

neste (N-VA) wil dat het misbruik

van deze kaarten beperkt blijft.

“Uit cijfers van de FOD Sociale

Zekerheid blijkt dat liefst

228.000 kaarten vervallen zijn.

Jaarlijks schrijft men 30.000

boetes uit van een 110 euro aan

personen die onterecht gebruik

maken van een blauwe parkeer-

plaats. Sinds kort heeft de politie

een app waarmee je meteen kan

zien of een blauwe kaart nog

geldig is. In Open Blad van Beer-

nem deed ik een oproep om

vervallen kaarten in te leveren in

het gemeentehuis. Ik stelde ook

voor dat de politie meer contro-

les zou doen.”

Burgemeester Johan De Rycke

(CD&V): “Een oproep in Open

Blad behoort tot de mogelijkhe-

den. In 2017 hebben we in de

zone drie overtredingen vastge-

steld. Aan de politiezone werd

gevraagd extra toezicht te hou-

den op het correct gebruik van

de blauwe kaart. De controles

zullen twee keer per week ge-

beuren.” (Regi)

Lode Vanneste wil blauwe parkeer-

plaatsen vrijwaren voor wie er

effectief recht op heeft. (GF) 

Meer controles op
misbruik van blauwe
parkeerplaatsen




