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BEERNEM Tineke Serru en Jan-

nes Soutaer uit de Gladiolen-

straat werden op 13 november de

ouders van een dochtertje. Juliet-

te woog bij haar geboorte in het

AZ Sint-Lucas 3,136 kg. Een zusje

voor Adorée. (Foto TVH) 

GEBOORTEN

Juliette

DOOR REGINALD BRAET

“De bevoegdheden werden zorg-
vuldig gekozen en verdeeld zodat
de burgemeester en schepenen de
komende zes jaar met heel veel
slagkracht de gemeente zullen be-
sturen”, aldus Jos Sypré (CD&V).
“We zijn klaar om Beernem ver-
der uit te bouwen tot een groene,
sociale, ondernemende gemeente
waar het goed is om te wonen en
te werken.”
Als toekomstige burgemeester
neemt Jos Sypré van ambtswege
de bevoegdheden politie, brand-
weer, veiligheid, burgerlijke stand
en bevolking op. Daarnaast wordt
hij verantwoordelijk voor het alge-
meen beleid, de interne organisa-
tie, het personeel, het sociaal over-
leg, preventie, communicatie en
informatica. Ook mobiliteit be-
hoort tot zijn bevoegdheid, even-
als opvolging kerkenbeleid en toe-
zicht kerkbesturen, evenementen,
feestelijkheden en plechtigheden.
Eerste schepen wordt Patricia
Waerniers (CD&V) die financiën,
cultuur, bibliotheek, sport, ker-
missen, erfgoedbeleid en begraaf-
beleid onder haar hoede neemt.
Jan Vanassche (Groen) wordt
tweede schepen. Hij neemt ruim-

telijke ordening, omgevingsver-
gunningen voor particulieren,
ruimtelijke planning, dorpsont-
wikkeling, wonen, huisvesting, de
Woonwinkel, milieu, natuur, die-
renwelzijn, duurzaamheid, kli-
maat en energie, groenbeheer,
toerisme en landinrichting voor
zijn rekening. Claudio Saelens
(CD&V) staat als derde schepen in
voor omgevingsvergunningen

voor landbouw en bedrijven, voor
openbare werken, de technische
dienst, nutsvoorzieningen, riole-
ringen, integraal waterbeleid,
landbouw, grondbeleid en senio-
ren. Ruben Strobbe (CD&V) krijgt
als vierde schepen de bevoegdhe-
den jeugd, ondernemen, lokale
economie, onderwijs, beheer pa-
trimonium, recyclagepark en af-
valbeleid.

Ten slotte buigt Vicky Reynaert
(SP.A) zich als vijfde schepen en
voorzitter voor het Bijzonder Co-
mité van de Sociale Dienst over
armoedebestrijding, sociaal be-
leid, sociale tewerkstelling, inclu-
sie, Noord-Zuidbeleid, Huis van
het Kind ((voorschoolse en bui-
tenschoolse kinderopvang) en ge-
zinsbeleid. Voorzitter van de raad
wordt Kris Vincke. (CD&V)

N I E U W E  C O A L I T I E  S T E L T  B E S T U U R S P L O E G  V O O R

“Beernem nóg beter
maken om in te wonen”
BEERNEM De gloednieuwe coalitie CD&V, SP.A en Groen heeft veel ambitie om Beernem samen te besturen
en stelt graag haar schepenploeg voor.

Het nieuwe bestuur met bovenaan vlnr : Jan Vanassche (Groen), Claudio Saelens (CD&V) en Ruben Strobbe

(CD&V). Onderaan Patricia Waerniers en Jos Sypré (beiden CD&V) en Vicky Reynaert (Sp.a) (Foto Regi)

OEDELEM De gemeenteschool De

Notelaar is al jaren sterk verou-

derd en dringend aan renovatie

toe. “Maar jammer genoeg beslis-

te de toekomstige coalitie van

CD&V, SP.A en Groen om het

dossier naar de gemeenteraad

van maart 2019 uit te stellen”,

betreurt schepen Gijs Degrande

(N-VA). “Onder veertig jaar

CD&V-bewind gebeurde er op

nieuwe ramen en verwarming na,

geen grondige aanpassing. De

N-VA wilde daar van bij het begin

van de legislatuur in 2013 bewust

verandering in brengen. Volgens

Jef Vansteenhuyse is de renova-

tie en nieuwbouw geen luxe,

maar pure noodzaak. De toekom-

stige linkse coalitie besliste ei-

genhandig om de bespreking van

het dossier te verdagen.” 

“De nieuwe coalitie verbindt zich

loyaal tot het uitvoeren van het

bouwproject en zal hiertoe bij

aanvang van 2019 het nodige

budget voorzien en alle nodige

stappen zetten, zodat de werken

binnen de eerste helft van de

nieuwe legislatuur kunnen vol-

tooid worden”, klonk het op de

raad. “We willen dit in sereniteit

en in alle ernst doen”, aldus Jos

Sypré (CD&V). “Uit alles blijkt dat

dit dossier nog niet rijp is om

goed te keuren. We betreuren

het politiek manoeuvre van de

N-VA. Het gaat om een dossier

van bijna vier miljoen euro, waar-

voor momenteel slechts ca

660.000 euro beschikbaar is.

Bovendien is er nog onduidelijk-

heid over de precieze invulling

van bepaalde lokalen. Ook de

ontsluiting ligt nog niet vast. We

vinden dit stemmingmakerij en

onruststokerij op de kap van de

leerlingen, ouders en het perso-

neel en dit enkel omdat een

politieke partij zich wil profileren.

Wij zullen onze uiterste best

doen om een stevig dossier

samen te stellen”, aldus de sche-

pen. (Regi)

Hommeles over
gemeenteschool

In de gemeenteraad werd de eer-
ste optie die door de architect
voorgesteld werden goedgekeurd,
waarvoor 559.344 euro wordt uit-
getrokken. De architect had twee
opties uitgewerkt en men koos
voor optie A, een ontwerp met
correcte verwerking van alle in-
houdelijke opmerkingen maar
met overschrijding van het be-

schikbare krediet. Nu men voor
deze optie heeft gekozen, bete-
kent het dat bij de volgende bud-
getwijziging of aanpassing van
het meerjarenplan een stijging
van het voorziene krediet van
450.000 euro met 110.000 nodig is
tot een totaalkrediet van 560.000
euro. Schepen van Jeugd Gijs De-
grande (N-VA) was tevreden met

deze goedkeuring. “De huidige
toestand is schandalig. Willen we
een kwaliteitsvolle jeugdwerking
mogelijk maken, dan zijn de nieu-
we lokalen noodzakelijk. De plan-
nen liggen klaar. We krijgen een
nieuw gebouw met twee verdie-
pingen en de zolderverdieping
krijgt een volledige renovatie-
beurt”. Burgemeester Johan De

Rycke (CD&V) waarschuwde de
schepen nog even dat de oor-
spronkelijke raming 450.000 euro
bedroeg en dat het budget al met
100.000 euro overschreden werd.
“Bijgevolg roep ik de huidige
schepen van Jeugd en het toekom-
stig schepencollege op om nog
eens rond de tafel te zitten met de
architect”. Vermoedelijk zullen de
werken zo’n tien maanden duren.
De Jeugddienst en de Chiro bekij-
ken hoe men deze periode kan
overbruggen. (Regi)

Chiro Oostveld krijgt binnenkort nieuwe lokalen
OEDELEM Chiro Oostveld krijgt nieuwe lokalen. Die moeten de huidige lokalen
langs de Tinhoutstraat vervangen.

BEERNEM De Beernemse Jeugdraad, zonechef Eddy Vandaele van het

Houtsche, brandweervertegenwoordigers en schepen van jeugd Gijs

Degrande (N-VA) hebben het gloednieuwe fuifcharter voor Beernem

ondertekend. Volgens Gijs Degrande tonen alle betrokkenen hun

engagement om werk te maken van een positief fuifklimaat in de ge-

meente. Na de realisatie van De Boest vormt het fuifcharter het sluit-

stuk van het nieuwe Beernems fuifbeleid. “Hierin vinden we alle be-

staande wetgeving, regels en voorschriften, waarbij we ook de verant-

woordelijkheden bepaalden van zowel organisatoren, als van het ge-

meentebestuur en de veiligheidsdiensten. Met het akkoord gaan van

het fuifcharter is dit de voorwaarde om een fuif te organiseren. Diege-

nen die het charter ondertekenen kunnen ook gebruik maken van een

fuifkoffer, waarin verschillende zaken steken die de jeugdverenigingen

kunnen gebruiken bij het organiseren van een fuif”, legt Gijs Degrande

uit. Yacintha Lambert, Eddy Vandaele en Gijs Degrande waren als

eersten om het charter te ondertekenen. (Foto Regi)

Beernem ondertekent nieuw Fuifcharter




