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BEERNEM

Raadslid Wouter Decorte

(N-VA) wou weten hoe het zit

met de controle en preventie

in de Beernemse sportac-

commodaties. “Kan het be-

stuur aangeven op welke

manier op dit ogenblik aan

preventie/controle wordt

gedaan rond voyeurisme en

of er aanpassingen nodig

zijn”.

Schepen Jos Sypré zei dat

beide sporthallen van Beer-

nem en ook het Bloemenda-

lezwembad onder Farys-

beheer vallen. 

“De reglementen voor het

gebruik van de accommoda-

ties zijn duidelijk omtrent

voyeurisme. Bij het niet nale-

ven van het reglement kan

een ontzegging van de ac-

commodaties toegepast wor-

den en wordt de politie ver-

wittigd.”

“Het plaatsen van camera’s is

duur en dient omzichtig te

gebeuren. Enerzijds geldt de

wet op de privacy, anderzijds

mogen camera’s niet op-

gehangen worden waar

voyeurisme het meest ge-

beurt. Sociale controle in de

sportaccommodaties kan een

middel zijn om dit probleem

in te perken”. (Regi)

VOYEURISME 

Controle en
preventie 
in sport-
complexen

Vicky Reynaert (SP.A) haalde het
tekort van parkeerplaatsen voor
mensen met een beperking aan
op de gemeenteraad. Zo vroeg ze
al op 20 oktober 2016, samen met
Roos Lambrecht (Groen) naar
parkeerplaatsen voor mensen met
een beperking op het gemeente-
plein. Het antwoord kwam toen
van schepen Gijs Degrande (N-
VA). “De heraanleg van het ge-
meenteplein zou een project zijn
voor een volgend meerjarenplan”. 
In de gemeenteraad van 18 okto-
ber 2017 stelde Reynaert de vraag
opnieuw. Schepen Gijs Degrande

antwoordde toen dat men het ge-
meenteplein zo snel mogelijk in
orde zou brengen. Toen zei sche-
pen Jos Sypré (CD&V) dat hij be-

reid was om in overleg met de
raad voor personen met een han-
dicap alle beschikbare plaatsen
voor personen met een beperking
te evalueren en bij te sturen. “Wat
is de stand van zaken”, vroeg Rey-
naert zich ook nu weer af. 

NORM GEVOLGD
“Volgens de norm toegankelijk-
heid gebouwen spreekt men over
zes procent voorbehouden par-
keerplaatsen voor personen met
een beperking”, aldus Jos Sypré.
“Concreet zijn er voor de site OC-
bib-zwembad-gemeentehuis-soci-
aal huis ongeveer 140 parkeer-
plaatsen die aangelegd zijn voor
bezoek aan gemeentelijke gebou-
wen. Hiervoor zijn er zeven par-
keerplaatsen nodig. We hebben er
voor de volledige site ook zeven.
Drie aan het OC, twee aan bib-
zwembad, één aan gemeentehuis
en één aan Sociaal Huis”, ant-
woordde de schepen. (Regi)

“Voldoende parkeerplaatsen 
voor personen met beperking” 
BEERNEM Andermaal kaartte SP.A-gemeenteraadslid
Vicky Reynaert het tekort aan parkeerplaatsen voor
mensen met een beperking aan. “Wat is de stand van
zaken ?”, vroeg ze zich luidop af. “We voldoen aan de
norm van zes procent voorbehouden parkeerplaatsen
voor mensen met een beperking”, stelt schepen Jos
Sypré (CD&V).

Vicky Reynaert kaartte het tekort aan parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan. (Foto RB) 

“Er zijn ongeveer
140 parkeerplaatsen
voor bezoek aan de
gemeentegebouwen”

BEERNEM In de zomervakantie

kunnen de kinderen en tieners

opnieuw voor themakampen,

leuke activiteiten en verrassende

uitstappen bij Grabbelpas terecht.

Schepen van Jeugd Gijs Degran-

de (N-VA) stelt trots de nieuwe

zomerbrochure voor: “Ook dit

jaar is ons vakantie-aanbod van

hoog niveau. Dit jaar vinden de

themakampen overigens voor het

eerst plaats op het terrein van

basisschool De Drie Beertjes.”

Een leuke zomerbrochure biedt

een overzicht van alle activitei-

ten, praktische informatie en een

handige vakantieplanner met een

handig overzicht. “

Inschrijven kan al voor de thema-

kampen en de Grabbelpas-Doe-

Dingen en vanaf 8 mei voor

T-RIT. Dat kan online op www.re-

servaties.beernem.be. (Regi)

Grabbelpas zorgt
voor een topzomer

BEERNEM Nadat Beernem vorig

jaar werd uitgeroepen tot Bijen-

vriendelijkste gemeente gaat het

opnieuw op zoek naar inwoners

die hun tuin of terrein pesticiden-

vrij en bijenvriendelijk houden.

Daarvoor reikt de Beernemse

bijenwerkgroep het bijenbordje

uit. 

Er zijn al 46 Beernemse burgers

en bedrijven die met het bordje

mogen uitpakken. 

De minimumeisen: nulgebruik

van insecticiden, zorgen voor een

stuifmeelrijke omgeving, zoveel

mogelijk bloeiers van de lente tot

de late herfst, een stukje tuin aan

de natuur overlaten want wilde

planten zijn een grote rijkdom

voor bijen én een insectenhotel

plaatsen op een zuiderse muur. 

Voor meer info: milieudienst

Beernem, milieu@beernem.be

of op 050 28 91 25.

Werkgroep reikt
ook dit jaar
bijenbordjes uit

BEERNEM Sinds 1 april staan

alle textielcontainers opge-

steld op openbaar domein. 

Waar vind je de textielcontai-

ners ?

Je kan er vinden in de Kerk-

straat in Sint-Joris (ongewij-

zigd), begraafplaats Sint-

Jorisstraat (ongewijzigd),

parking J. Creytensstraat in

Oedelem (ongewijzigd), par-

king Sportpark Den Akker in

Oedelem, voetbalplein Bruin-

bergstraat in Oedelem, par-

king station H. d'Ydewalle-

straat in Beernem, parking

rondpunt Scherpestraat in

Beernem (ongewijzigd) en

het recyclagepark in Beer-

nem. (ND)

Nieuwe locaties 
textielcontainers




