
(BR60/1)

I 57
VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019

BEERNEM 

DOOR REGINALD BRAET 

Vicky Reynaert, die maandag 34 jaar wordt,
is vijfde schepen van Beernem en is onder
meer bevoegd voor Armoedebestrijding,
Sociaal Beleid en Kinderopvang. “Als nieu-
we bestuursploeg willen we een sterk sig-
naal geven door van een goed sociaal beleid
één van de prioriteiten van de gemeente
Beernem te maken in deze legislatuur”,
steekt Vicky van wal. “Ik ben bijzonder ver-
heugd dat het nieuwe ontwerpbestuursak-
koord 2019-2024, dat we hebben afgesloten
met onze coalitiepartners Groen en CD&V,
een volledig hoofdstuk bevat over het soci-
aal en zorgzaam Beernem waar we samen
aan willen werken.” 

Hoe wil je mensen in armoede helpen?

Vicky Reynaert: “We stellen vast dat ook in
onze gemeente de armoede jammer ge-
noeg stijgt. De nieuwe bestuursploeg wil
dan ook werken aan een horizontale en
integrale aanpak van armoedebestrijding.
Daarvoor wordt ook het budget voor het
sociaal beleid jaarlijks opgetrokken. Een ho-
rizontale aanpak betekent dat armoedebe-
strijding niet enkel en alleen een taak is van
het Sociaal Huis. Zij hebben weliswaar een
leidende taak, maar aandacht en zorg voor
mensen in armoede is een rol die alle ge-
meentelijke diensten op zich dienen te ne-
men. Een integrale aanpak houdt in dat
onze maatschappelijke assistenten meer
tijd krijgen om bij mensen op huisbezoek
te gaan. Op die manier kunnen zij per ge-
zin of per persoon nagaan wat mensen no-
dig hebben en waar zij recht op hebben.
Om armoede te detecteren, is een sociaal
buurtnetwerk van groot belang. Hierin spe-
len onze buurtambassadeurs dan ook een
cruciale rol. Ik wil deze vrijwilligers dan
ook van harte danken voor hun inzet en

hoop in de toekomst op een goede samen-
werking.”

Wat vind je van het huidige aanbod van

kinderopvang?

“Als schepen van kinderopvang wil ik graag
meegeven dat we ons in Beernem momen-
teel in een relatief goede situatie bevinden
op vlak van kinderopvang. In tegenstelling
tot de rest van Vlaanderen is er momenteel
geen plaatstekort in de voorschoolse op-
vang. Toch betekent dit niet dat we op onze
lauweren mogen gaan rusten. Veel onthaal-
ouders geven immers aan ermee te willen
stoppen, wat het aantal opvangplaatsen zal
doen dalen.”

Hoe staat Beernem ervoor op vlak van

onthaalouders en crèches?

“De nieuwe bestuursploeg wil werken aan
een plan om onthaalouders en crèches te
stimuleren om in Beernem met kinderop-
vang te starten. Onze buitenschoolse kin-
deropvang biedt een grote flexibiliteit aan
de ouders: je hoeft vooraf geen dagen te
reserveren wanneer je je kind naar de op-

vang wenst te brengen. Dit vereist een grote
soepelheid van onze begeleidsters buiten-
schoolse kinderopvang, waarvoor ik hen
uitdrukkelijk wens te bedanken; zonder
hen is er geen kinderopvang. Nieuwe men-
sen zijn bovendien moeilijk te vinden. We
willen dan ook aandacht hebben voor hun
jobomstandigheden.”

Er zijn wat problemen rond inclusie in de

gemeente. Hoe gaan jullie dit oplossen?

“Onze nieuwe bestuursploeg wil streven
naar een diverse en inclusieve samenleving
waar iederéén (mee)telt. Daarom is inclusie
een aandachtspunt in ons nieuwe ontwerp-
bestuursakkoord. Openbare toiletten in on-
ze dorpskernen die voor iedereen toeganke-
lijk zijn, zijn een must. Ook lokale solidari-
teit en solidariteit met het Zuiden is voor
ons van belang. Wat betreft de kledingcon-
tainers op het openbaar domein; die willen
we graag voorbestemmen voor de sociale
economie. Tot slot vind ik sensibilisering
voor deelname van de bevolking aan de
diverse preventieve kankeronderzoeken
heel belangrijk.” 

“Zonder onze begeleidsters 
is er géén kinderopvang” 
BEERNEM Vijfde schepen Vicky
Reynaert (SP.A) is een nieuw
gezicht in het schepencollege.
Zes jaar geleden zette ze haar
eerste stappen in de gemeente-
raad en voerde ze een sterk op-
positiebeleid. Als schepen van
Armoedebestrijding ziet zij 
een cruciale rol weggelegd voor
de buurtambassadeurs. “Om
armoede te detecteren, is een
sociaal buurtnetwerk van groot
belang”, klinkt het. 

Vicky Reynaert wil zich ten volle inzetten voor een sociaal en zorgzaam Beernem. (foto Regi) 
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Onze buitenschoolse
opvang biedt een
grote flexibiliteit
aan de ouders

PRIVE

Vicky werd geboren op 4 februari 1985
in Brugge en woont wettelijk samen met
Leander Vanhulle. Ze hebben één
zoontje, Achiel.

LOOPBAAN

Ze studeerde af als doctor in de politie-
ke wetenschappen en was adjunct
algemeen afgevaardigde van de Vlaam-
se Regering bij de Europese Unie. Ze is
nu vijfde schepen in Beernem.

VRIJE TIJD

Vicky vult haar vrije tijd met zwemmen
en naar de speeltuin gaan met Achiel.
Ze leest veel en kijkt graag films op
Netflix. 
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