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DOOR REGINALD BRAET

Volgens raadslid Vicky Reynaert
(SP.A) moet het OCMW 500.000
euro inleveren en bedraagt de be-
sparing op politie zowat 100.000
euro. “De voetbalaccommodatie
Drogenbrood is héél dringend
aan vervanging toe, daarvan is
iedereen overtuigd, ook wij als
partij”, aldus Vicky. “In de meer-
jarenplanning 2014-2019 was dan
ook 300.000 euro voor de renova-
tie van de accommodatie voor-
zien. Maar drie jaar later blijken
de uitgaven tot bijna 1,75 miljoen
euro op te lopen. Het budget voor
2017 en 2018 moet opnieuw ver-
hoogd worden met 690.000 euro.”

OCMW

“Ook voor andere uitgaven, zoals
onder andere de aanleg van de
parking in Oedelem, is meer geld
nodig. Daarom moet er ergens an-

ders bespaard worden. Volgens
CD&V en N-VA vormt dat geen
probleem, want met één pennen-
trek werd de werkingstoelage voor
het OCMW met een half miljoen
euro verlaagd, ondanks het feit
dat het aantal mensen met een
leefloon met twaalf procent is ge-
stegen. Het aantal mensen dat ex-
tra financiële steun heeft aange-
vraagd, is de afgelopen tien jaar
verdubbeld. Het aantal mensen
dat naar voedselhulp doorverwe-
zen wordt, is met 23 procent ge-
stegen en ook het aantal mensen
met schuldbemiddeling stijgt. De
huidige werking van het OCMW
kan behouden worden doordat er
nog geld op de OCMW-rekening
staat, maar in 2019 moet een cru-
ciale beslissing genomen worden,
en N-VA wil alvast op onze sociale
tewerkstelling besparen”, legt Vic-
ky Reynaert uit.

POLITIE

Ook de politie ontsnapt niet aan
de besparingen. “Om alle uitga-
ven te kunnen realiseren wordt er
verder ook nog op de politie be-
spaard”, gaat Vicky Reynaert ver-
der. “De korpschef gaf tijdens de
gemeenteraad van mei 2017 ech-

ter aan dat het niet altijd evident is
om in het kader van het huidige
klimaat met het huidige perso-
neelsbestand alle taken naar be-
horen te vervullen. Bovendien
vraagt de politiezone om bijko-
mende camera’s aan te kopen om
onze invalswegen beter te bewa-
ken. De gemeente Beernem is
slechts gedeeltelijk op deze vraag
ingegaan, want van de vier ge-
vraagde camera’s worden er
slechts twee aangekocht. Daaren-

boven gaat de meerderheid nog
een deel van het mooie Bever-
houtsveld verkopen, ons land-
schappelijke erfgoed. Enkele
maanden geleden pakte deze
meerderheid uit met het feit dat
we als gemeente als Onroerend
Erfgoedgemeente erkend werden,
maar als het eropaan komt, is ons
landschappelijke erfgoed dan
blijkbaar toch niet zoveel waard”,
vindt Vicky Reynaert.

EFFICIËNTE WERKING

Schepen Gijs Degrande (N-VA)
stelt dat deze beweringen kant
noch wal raken. “Niet alleen
wordt er tegenwoordig fors geïn-
vesteerd, er is ook geen belasting-
verhoging terwijl het budget voor
het OCMW flink werd opgetrok-
ken”, repliceert de schepen. “Bo-
vendien investeren we met de
aankoop van nieuwe camera’s
flink in de veiligheid van onze ge-
meente. De investeringen zijn en-
kel mogelijk door goed met de ge-
meentelijke centen om te gaan.
Dat er op het sociale beleid be-
spaard wordt, klopt niet. Bij het
begin van deze bestuursperiode
was de gemeentelijke bijdrage
850.000 euro en in 2016 werd die
tot 1,15 miljoen opgetrokken. Dat
is een stijging met 35 procent. We
werken nu efficiënter en inte-
greerden het OCMW in het ge-
meentebestuur, wat betekent dat
we over één secretaris, één finan-
cieel beheerder, één personeels-
dienst, één aankoopdienst be-
schikken en uiteindelijk ook naar
één budget evolueren.”

ERFGOED

“Ook op veiligheid zet deze be-
stuursploeg in. Twee nieuwe ca-
mera’s zijn aangekocht om de in-
valswegen beter te beschermen.
Een derde is voorzien in het kader
van een Vlaams subsidiedossier
en we bekijken de mogelijkheid
om samen met een buurgemeen-
te een vierde camera te kopen.
Over het Beverhoutsveld willen
we duidelijk zijn. Dat is land-
schappelijk erfgoed en dat zal zo
blijven, al zou een stukje ervan
een nieuwe eigenaar krijgen.
Geen verkoop zonder strikte en
duidelijke voorwaarden rond erf-
goed en natuurbehoud”, aldus de
schepen.

Welles-nietesspelletje ?
SP.A VERZET ZICH TEGEN ALLERLEI 

BESPARINGEN

MEERDERHEID VEEGT AANTIJGINGEN

VAN TAFEL

BEERNEM SP.A beweert dat om al haar investerin-
gen te financieren, de meerderheid van CD&V en
N-VA besliste om fors te besparen op sociaal beleid
en veiligheid en door een gedeelte van het Bever-
houtsveld, ons unieke landschappelijk erfgoed, te ver-
kopen. Raadslid Vicky Reynaert komt met cijfers voor
de dag.

Vicky Reynaert klaagt de vele besparingen aan. Volgens de meerderheid

is daar niets van aan. (Foto Regi) 

Zot van
Groot-Beernem

Ook in de naburige straten is de
parkeerdruk zeer hoog. Het zal er
niet beter op worden nu de nieu-
we turn- en fuifzaal De Boest
klaar is. Raadslid Lode Vanneste
(N-VA) vroeg het gemeentebe-

stuur enkele maatregelen te ne-
men en pleitte ervoor om extra
parkeerplaatsen aan te leggen.
“Op de huidige site zijn momen-
teel 146 parkeerplaatsen, waarvan
26 op de nieuwe parking van fit-

nesszaak Fitneasy gelegen zijn.
Op drukke sportevenementen is
dit aantal ontoereikend en stijgt
de parkeerdruk in buurt van het
sportpark. Nu de nieuwe fuif- en
turnzaal er is en binnenkort de
nieuwe sportinfrastructuur voor
VVC Beernem klaar zal geraken
en de latere bouw van het nieuw
zwembad, stelt zich toch een
zwaar probleem.”
Het raadslid vroeg aan het ge-
meentebestuur om een tijdelijke
parking op het grasveld vooraan
het sportcomplex te maken. Die
zou later definitief kunnen wor-
den. Hierop reageerde het ge-
meentebestuur positief, maar
voor een definitieve uitwerking is
er nog geen budget voorzien. On-
dertussen riskeert men op het
gras bij zware regenval in moei-
lijkheden te geraken. Het pro-
bleem is bijgevolg nog niet echt
opgelost. (Regi)

Extra parking nodig aan sportcomplex Drogenbrood
BEERNEM Om als voetballer een uurtje in de nieu-
we sporthal Drogenbrood te komen minivoetballen,
moet je het ervoor over hebben om zowat tien, vijf-
tien minuten rond te rijden, op zoek naar een par-
keerplaats. Ofwel kom je heel vroeg, ofwel mis je een
stuk van je match, want de parking op het sportcom-
plex Drogenbrood staat steeds bomvol.

Het is vaak zoeken naar een vrij plaatsje op de parking aan het sportcom-

plex Drogenbrood. Voorlopig is er nog geen budget voor een nieuwe

parking. (Foto Regi)
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