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ONTWERP- BESTUURSAKKOORD 2019-2024 

 

 

 

Voor een ondernemend en bruisend, ecologisch en gezond en 
een sociaal en zorgzaam Beernem! 

EEN ONDERNEMEND EN BRUISEND BEERNEM 

  Financieel gezond  
Krachtig ondernemend 

  Onze landbouwers tellen mee 
  Met een nieuwe politie- organisatie 
  Met een betere bescherming door de brandweer 
  Met een heldere visie op de toekomst van de parochiekerken 
  Met een betere mobiliteit 
  Met meer ontmoetingskansen 
  Met een efficiënt werkende technische dienst 
  Met nieuwe technieken op vlak van nutsvoorzieningen 
  Met toekomstgericht onderwijs 

EEN ECOLOGISCH EN GEZOND BEERNEM 

  Duurzaam 
Met een visie op open ruimte 

  Met zuiver water  
  Afvalarm 
  Aantrekkelijk 
  In beweging en gezond 
  Met een hart voor dieren 

EEN SOCIAAL EN ZORGZAAM BEERNEM 

  Sociaal en zorgzaam voor mensen die het moeilijk hebben 
  Wonen in Beernem moet voor iedereen betaalbaar en aantrekkelijk blijven 
  Inclusief en solidair met het Zuiden 
  Zorgzaam voor onze kinderen en jongeren 
  Zorgzaam voor onze senioren 
  Zorgzaam voor ons erfgoed en begraafparken 
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Dit ontwerp-bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de meerderheidspartijen CD&V, 
Groen en SP.A over de toekomst van onze gemeente Beernem. Het bevat de grote 
beleidslijnen waarover de coalitiepartners het eens zijn.  Het beschrijft de visie van het 
gemeentebestuur op de toekomst van Beernem tijdens de zes jaar van deze bestuursperiode 
en ook daarna. 

Het is op basis van dit document dat de gemeente de komende maanden, in een 
participatief proces, een uitgewerkt bestuursakkoord en meerjarenplan opstelt, rekening 
houdend met de externe en interne omgevingsanalyse en de financiële draagkracht van de 
gemeente.  

Het is aangenaam leven in Beernem. Het is een landelijke en dynamische gemeente waar 
iedereen een plaats krijgt. Dat het vrij goed is in Beernem mag ons echter niet blind maken 
voor de maatschappelijke uitdagingen die we als gemeente moeten aanpakken: 
klimaatopwarming, luchtvervuiling, stijgende armoede, betaalbare huisvesting, groeiende 
mobiliteit, stijgende nood aan ouderenzorg, druk op de gemeentelijke begroting, 
kinderopvang,...  

We mogen dus niet stilstaan. Integendeel, we willen vooruit: verder groeien op de stevige en 
veilige basis die de afgelopen decennia gelegd werd. 

Het nieuwe bestuur wil de belangrijke uitdagingen die op de gemeente afkomen krachtig, 
slim en duurzaam aanpakken.  

De speerpunten die de richting aangeven waaraan we - rekening houdend met de financiële 
draagkracht van de gemeente - de komende jaren willen werken zijn: een ondernemend en 
bruisend, een ecologisch en gezond, een sociaal en zorgzaam Beernem! 

We kiezen voor een breed gedragen beleid, dat rekening houdt met wat bij onze inwoners 
leeft. Daarom vinden we participatie heel belangrijk en willen we de Beernemnaar voluit 
betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan en bij beslissingen in belangrijke dossiers. 

Het spreekt voor zich dat burgerparticipatie dan ook een essentieel kenmerk wordt van ons 
beleid. 

Belangrijk hierbij is dat we onze communicatie moderniseren om de burger meer en beter te 
informeren. 
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EEN ONDERNEMEND EN BRUISEND BEERNEM 

FINANCIEEL GEZOND 

Beernem is een financieel gezonde gemeente. We willen dat de komende 6 jaar zo houden, 
ondanks de vele uitdagingen die op ons afkomen (bv. de daling van de inkomsten door de 
gevolgen van de tax shift).  

Hiertoe voeren we een strikt, doordacht en eerlijk financieel beleid, gekoppeld aan een grote 
creativiteit: door overtollige uitgaven te schrappen, komt er ruimte voor nieuwe initiatieven. 
Het komt er dus op aan om verstandig, verantwoord en duurzaam te investeren. 

KRACHTIG ONDERNEMEND 

De Raad voor Lokale Economie en de ondernemersverenigingen zijn een belangrijk 
aanspreekpunt voor de realisitie en aftoetsen van ons gemeentelijk ondernemersvriendelijk 
beleid. 

We zorgen voor een duidelijke afbakening van winkelgebieden zodat we gericht een echt 
kernversterkend beleid kunnen voeren om ondernemers te steunen en te stimuleren. We 
willen een duidelijke visie om het leegstandsprobleem aan te pakken en zetten in om 
leegstaande handelspanden te heractiveren. De KMO-zone maken we beter en positiever 
bekend bij de Beernemnaar. We maken onze gemeente aantrekkelijk, zodat ook meer 
mensen van buiten Beernem hier komen winkelen, genieten en consumeren. Daarbij hebben 
we ook aandacht voor horeca en gastronomie en plaatsen deze in de kijker.  

Handelaars en ondernemingen zijn de economische motor van een levende, bruisende 
gemeente. Acties zoals Koop Lokaal, cadeaubons, … wil de gemeente ondersteunen en 
stimuleren zonder in de plaats te willen treden van handelaars, ondernemingen of hun 
verenigingen. 

We voeren de plannen voor de uitbreiding van het huidige industriepark met 2 hectare 
aansluitend bij de Miseriestraat uit en voorzien een groene gordel.   

ONZE LANDBOUWERS TELLEN MEE 

De Beernemse landbouwers zijn de bevoorrechte gebruikers van het Beverhoutsveld. Het 
gebruiksreglement stemmen we af op de hedendaagse landbouw. We stellen een 
onderhoudsplan op voor de dreven, bermen en grachten. 
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De landbouwraad speelt een centrale rol in het landbouwbeleid. Via en Centraal 
Aanspreekpunt Landbouw informeren (wetgeving) en sensibiliseren (vorming) we 
landbouwers in samenwerking met externe partners zoals Inagro (Innovatief en duurzaam 
Agrarisch Ondernemen), PCLT (Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw), Ilvo (Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek) en de diverse landbouworganisaties.  

We spelen in op landbouwverbreding (hoevetoerisme, zorgboerderderijen,…), stimuleren de  
korte keten, bio-landbouw en toerisme en werken een lokale voedselstrategie uit.  

We hanteren een rechtvaardig vergunningenbeleid en stimuleren landschappelijke 
integratie.  

We werken een kader uit voor leegstaande landbouwbedrijven. 
 

MET EEN NIEUWE POLITIE- ORGANISATIE VOOR EEN VEILIGE GEMEENTE 

We zetten in op een nabije en aanspreekbare politie en maken werk van het versterken van 
de politiewerking  
 
Dit willen we bereiken door o.a. een efficiëntere wijkwerking, een continue 
terreinondersteuning, het verder uitbouwen van het cameranetwerk en het voorzien van 
een politie-loketfunctie in het gemeentehuis. 
 

MET EEN BETERE BESCHERMING DOOR DE BRANDWEER 

Om eerstelijnshulp op ons volledig grondgebied te garanderen, onderzoeken we of we een 
voorpost van de brandweer kunnen realiseren in Oedelem om zo ook Beernem, Oedelem, 
Oostveld, St.-Joris en Sijsele te beschermen. 
 

MET EEN HELDERE VISIE OP DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN 

In dialoog met de kerkbesturen tekenen we een toekomstvisie uit voor de 5 parochiekerken. 
Het op te maken kerkenplan zal hiervoor de leidraad zijn. 
 

MET EEN BETERE MOBILITEIT 

De groeiende mobiliteit zorgt voor heel wat uitdagingen in Beernem: files, luchtvervuiling, 
ongevallen,… We maken daarom van Beernem een fietsgemeente.  
Bij alle verkeersingrepen passen we het STOP-principe toe, we leggen fietspaden aan, 
openen trage wegen en zorgen via fietsstraten en schoolstraten voor veiliger fietsroutes en 
schoolomgevingen én gezondere lucht aan de scholen.  
 
We vergroten de verkeersleefbaarheid van de woonkernen en woonstraten door een 
strengere handhaving in de 30km-zones, we stimuleren het gebruik van de bus en de trein 
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en ijveren voor meer bussen en treinen in Beernem en we pakken het  doorgaand zwaar 
vervoer aan.  

Op termijn willen we al onze woonkernen en kernen van buurgemeentes onderling 
verbinden met vrijliggende fietspaden.  
We maken een fietsparkeerplan op, zorgen voor  kwalitatieve, overdekte fietsstallingen aan 
openbare gebouwen en stimuleren fietsvoorzieningen aan handelszaken en ondernemingen 
via sensibilisering en een tegemoetkoming.  
 
We werken een parkeergeleidingssysteem uit zodat automobilisten sneller een 
parkeerplaats vinden.  
 
We pakken de verkeersonveiligheid, het sluipverkeer en de knelpunten in het verkeer aan. 
 

MET MEER ONTMOETINGSKANSEN 

In elke woonkern moeten mensen elkaar kunnen ontmoeten in een aangepast, eigen 
ontmoetingscentrum. We voorzien in de gemeentelijke ontmoetingscentra (Sinjo, OC Kleine 
Beer) goede logistieke voorwaarden. Ook de (niet -gemeentelijke) parochiezalen 
ondersteunen we waar nodig. We houden bij de vrijwilligers in deze zalen de vinger aan de 
pols, zodat de toekomstige werking van deze centra ook op lange termijn gegarandeerd 
blijft. Zo nodig zal de gemeente de ondersteuning opdrijven. 

Bijkomend creëren we de randvoorwaarden waarbinnen de vrijetijdsdomeinen (sport-
cultuur-bibliotheek) voor alle leeftijden (jeugd, senioren, volwassenen) kunnen gedijen. We 
gaan voor een lokaal vrijetijdsbeleid dat het aanwezige potentieel maximaal benut en verder 
uitbouwt.  

We verhogen de subsidies voor de socio-culturele verenigingen , we garanderen een 
kwaliteitsvolle programmatie die zich op alle leeftijden richt in het OC Kleine Beer 
(aangevuld met lokale programmaties in het Schepenhuys en de Sinjo) en we kopen extra 
feestmateriaal (bv. podium) aan.  

We garanderen een goede accommodatie en huisvesting voor alle verenigingen en we willen 
tevens inzetten op de ‘niet-georganiseerde’ Beernemnaar. Ook willen we extra (middelen) 
inzetten op intergenerationele activiteiten, zodat jong en oud elkaar makkelijker kunnen 
vinden.  

De goed uitgebouwde werking van de bibliotheek m.b.t. leesbevordering en leesplezier en 
de samenwerking met de vele vrijwilligers is een grote troef die we willen behouden en 
versterken. 
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De bibliotheek bouwen we verder uit tot hét kennis-en belevingscentrum voor elke inwoner 
van onze gemeente door nieuwe en innoverende publieksactiviteiten te organiseren, die een 
breed publiek bereiken. 

We stimuleren het gemeenschapsleven in elke woonkern. Daar horen ook de kermissen bij! 
We willen hiertoe de lokale kermiscomités optimaal ondersteunen. Waar nodig neemt de 
gemeente een regierol op zich om (vanuit de lokale verenigingen en handelaars) op de 
kermisweekends activiteiten te programmeren, zodat (ook al zijn er geen foorkramers) het 
kermisweekend toch een bruisend lokaal evenement kan blijven.   

MET EEN EFFICIËNT WERKENDE TECHNISCHE DIENST.  

De focus van de gemeentelijke technische dienst (d.i. de buitendienst) moet op het 
onderhoud van wegen, groenperken en gemeentelijke gebouwen komen te liggen. Een 
goede uitrusting is belangrijk! Daarom maken we een inhaalbeweging op het vlak van 
machines en wagenpark. Vergroening staat hier voorop.  

Werken die de aankoop van dure machines vergen die niet dagelijks gebruikt worden, 
besteden we uit. Permanente vorming van onze technische medewerkers is belangrijk. Het 
onderhoud van de wegen en gemeentelijke groen evalueren we op wijkniveau en sturen we 
bij waar nodig.  
Bij openbare werken staan communicatie in inspraak centraal. 

De betrokken inwoners geven we van bij het begin inspraak in de herinrichting van hun 
straat of plein. We starten hiertoe telkens een communicatietraject op waarbij de inwoners 
de projectdefinitie mee kunnen bepalen en inspraak krijgen omtrent het ontwerp binnen de 
krijtlijnen die de gemeente of hogere overheid heeft vastgelegd. Hierbij wegen we 
verschillende scenario’s tegenover elkaar af.  

Waar het kan smeden we samenwerkingsverbanden met externe partners. Bevoorrechte 
partners zijn het Land en Tuinbouw Instituut (Oedelem), lokale landbouwers, ondernemers 
en actoren binnen de sociale economie. 

We herwaarderen onze landelijke wegen met aandacht voor de noden van de recreanten 
(rustzones) de bewoners (goede rijweg) en landbouwers (uitwijkstroken). We stemmen de 
fasering van het onderhoud af op het bomenbeheer en de aanleg van rioleringen. 

Eigenaars moeten een rechtvaardige vergoeding krijgen voor gronden die onteigend worden 
en de doorlooptijd voor grondaankopen moet korter. 

MET NIEUWE TECHNIEKEN OP HET VLAK VAN NUTSVOORZIENINGEN 

We evalueren het doven van de openbare verlichting: verkeersveiligheid en 
energiebesparing staan hierbij centraal. 
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Verder zetten we in op nieuwe technologieën zoals warmtenetten, slimme verlichting, een 
uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen, slimme wegen (communicerende 
verkeerslichten en trajectcontrole). 

MET TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS 

Het inrichten en organiseren van het gemeentelijk onderwijs wensen we op een 
hedendaagse en (kosten)efficiënte manier in te vullen.  

We verbinden ons loyaal tot het uitvoeren van het bouwproject van gemeenteschool De 
Notelaar.  

In overleg met de scholen is de gemeente regisseur van het lokaal flankerend 
onderwijsbeleid en zoeken we naar antwoorden om gemeenschappelijke problemen aan te 
pakken zoals veilige schoolomgevingen, het aanbod buitenschoolse kinderopvang, … 

Via de uitbouw van de Kunst- en Techniekacademie betrekken we kinderen op unieke wijze 
bij beeldende kunst, muziek, woord en dans en prikkelen we de zin voor techniek en 
technologie. 

De school evolueert als buurtschool, als ontmoetingsplek voor de buurt. Ouders ontmoeten 
elkaar aan de schoolpoort, buurtbewoners en verenigingen kunnen gebruik maken van de 
school. Overleg en samenwerking tussen scholen moet gestimuleerd worden om 
buurtscholen als Brede Scholen te versterken.  

Voor onze studenten zorgen we voor een aanbod ‘studeren in groep’ en voorzien we 
hiervoor de nodige studieruimtes. Want “Samen studeren voor betere resultaten” zorgt wel 
degelijk voor een beter welbevinden bij onze studenten en het realiseren van goede 
studieresultaten.  

Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot realisatie van huiswerkbegeleiding voor kwetsbare 
of anderstalige gezinnen. 
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EEN ECOLOGISCH EN GEZOND BEERNEM 

 

DUURZAAM 

Het klimaat, de groeiende mobiliteit en de luchtvervuiling vormen ook in Beernem enorme 
uitdagingen. Als gemeente willen we hiertegen actie ondernemen.  

Via sensibilisering en gerichte premies laten we de Beernemnaars zuinig omgaan met 
energie, we promoten hernieuwbare energie en geven hierin het goede voorbeeld door zelf 
via onafhankelijke energie-audits het eigen verbruik in kaart te brengen en maatregelen te 
nemen om dit te beperken. 

In samenwerking met bestaande energiecoöperatieven werken we een gemeentelijk 
energiebeleid (windmolens, zonnepanelen, enz.) uit waarin de burger als coöperant kan 
participeren.  

We werken een beleidskader uit om te bepalen waar windturbines kunnen komen op ons 
grondgebied. We gaan ook voor kleine windmolens die interessant kunnen zijn voor kmo’s 
en landbouwbedrijven. We gebruiken hiervoor het afwegingskader van de provincie, mits de 
nodige aanpassingen. 

We willen op termijn een klimaatneutrale gemeente worden. We versterken daarom het 
Burgemeestersconvenant in samenwerking met de omliggende gemeenten als het kan, 
alleen als het moet. 

Bij renovatie en bij nieuwe openbare gebouwen streven we ernaar om die energieneutraal 
te maken en zoveel mogelijk met ecologische bouwmaterialen op te trekken.  
 

MET EEN VISIE OP OPEN RUIMTE 

We tekenen een verantwoord kader uit om kwalitatieve verdichting te bevorderen en om de 
bouw van duurzame, energieneutrale woningen en wijken aan te moedigen met voldoende 
groene ruimtes.  
 
We ontwikkelen een visie rond nieuwe woonvormen zoals co- housing, 
kangoeroewonen,…als antwoord op de vergrijzing en gezinsverdunning . 

We stimuleren  diervriendelijke en  milieuvriendelijke (=bio-)landbouw, we zetten in op 
diversificatie (zorgboerderijen, hoevetoerisme,…) en de korte keten en kiezen voor de lokale 
winkelier. 
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We investeren in extra metingen, preventie en bewustmaking over de luchtkwaliteit. 

We versterken de landschappelijke rijkdom van onze gemeente door de verschillende 
gebieden (Bulskampveld, de Kanaalzone geflankeerd door verschillende natuurgebieden) 
samen te voegen. We doen dit via een intergemeentelijke samenwerking die het beheer 
efficiënter moet maken en de toeristische uitstraling moet verhogen.  

We  behouden het Beverhoutsveld als eigendom van de gemeente en hertekenen het 
bestaande GNOP.  

We kiezen voor een ambitieus bermen- en bomenbeheersplan op lange termijn om de 
ecologische waarde van de bermen te verhogen en de beeldbepalende dreven en het 
bomenpatrimonium te behouden en te versterken.  

We onderzoeken de mogelijkheid om de kanaalberm van de Miseriebocht in te kleuren als 
natuurgebied.  

We evalueren en herbekijken de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening (GECORO).  

We verhogen de biodiversiteit binnen onze gemeente door bestaande initiatieven 
(zwaluwnesten, bijenvriendelijke  gemeente,…) te blijven ondersteunen en nieuwe  
(wedstrijd milieuvriendelijk tuinieren, extra openbaar groen, vergroenen akkerranden,…) te 
ontwikkelen. 

Het wagenpark (kleine voertuigen minder dan 200 km per dag) van de gemeentelijke 
diensten vervangen we stelselmatig door milieuvriendelijke (elektrische) voertuigen of 
voertuigen met een hoge eco-score.  

We zorgen ook voor een of meer oplaadpalen. Voor het gemeentepersoneel verhogen we 
het aantal dienstverplaatsingen met de fiets. We moedigen autodelen aan.  
 

MET ZUIVER WATER  

Op termijn hebben we de ambitie om al het afvalwater te zuiveren. Nieuwe 
rioleringsprojecten stemmen we af op de aanleg van vrijliggende fietspaden.  

We sensibiliseren de inwoners op het vlak van hergebruik, buffering en infiltratie van 
regenwater.  

Daarnaast herwaarderen we  onze (baan)grachten en waterlopen.  

We voorkomen puntvervuilingen door de mogelijkheid te onderzoeken om bijkomende 
aanzuigpunten en reinigingsplaatsen aan te leggen voor spuittoestellen.  
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AFVALARM 

Zwerfvuil is in Vlaanderen voor bijna 4 op 10 inwoners een bron van ergernis. Een 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren is ook in onze gemeente een hele uitdaging. 

We doen inspanningen om de kwaliteit van de publieke ruimte te verhogen, we plaatsen 
voldoende openbare vuilnisbakken en we vervangen stelselmatig de glasbollen door 
ondergrondse glascontainers.  

Bij grote woonprojecten leggen we standaard ondergrondse afvalcontainers op. De mobiele 
camera zetten we in om vervuilers te ontmoedigen. Overtreders worden consequent 
bestraft. Een creatieve sensibiliseringscampagne moet hierbij ondersteunend werken. 

Voor het netjes houden van openbare pleinen, straten, het ledigen van afvalbakken,… doen 
we onder meer een beroep op mensen in de sociale economie. 

Voor de afvalophaling werken we verder samen met de intercommunale IVBO. 

In overleg met de parkwachters van het recyclagepark werken we een gebruiksvriendelijk 
recyclagepark uit met een correcte prijsberekening. We stimuleren het gebruik van het 
recyclagepark zodat meer mensen de weg hier naartoe vinden. 

We moedigen opruimacties, afvalpreventie en hergebruik aan. We leveren inspanningen om 
de afvalproblemen bij de bron aan te pakken door afvalarm winkelen, afvalarme 
producten,…. te promoten bij de burger, verenigingen, scholen en bedrijven en aan te 
bieden tijdens gemeentelijke activiteiten.  

We promoten het gebruik van de Kringwinkel en De Kapstok en stimuleren 
thuiscomposteren. 

AANTREKKELIJK 

We gaan voor een gemeente die zich toeristisch profileert en hierbij vooral de zachte 
recreanten (fietsers, wandelaars) aantrekt.. We leggen de focus op ecotoerisme: toerisme 
dat vooral positief is voor de lokale bevolking, de plaatselijke handelaars en het milieu.  
 
We richten in handelszaken in elke deelgemeente een toeristisch infopunt in en zetten 
verder in op de promotie van streekproducten.  
 
We leggen afspraken vast met verkavelaars en projectontwikkelaars m.b.t. laadpalen auto’s 
en fietsen, openbaar groen en speeltuinen, wijkparken  met bos, ondergrondse glasbollen, 
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zitbanken en vuilbakken, degelijke fietsstallingen per wijk, locatie deelauto’s per kern, waar 
mogelijk wijkverwarming. 
 

We voorzien geld voor de installatie van en de aanpassing van de openbare toiletten in de 
vier dorpskernen van Beernem en zorgen ervoor dat die een groen label kunnen krijgen.  
 

IN BEWEGING EN GEZOND 

Beernem beschikt over een goede sportinfrastructuur. Het is dan ook belangrijk dat we de 
bestaande sportcentra en -terreinen als een goede huisvader blijven onderhouden, verder 
afwerken en waar nodig ook aanpassen aan nieuwe behoeftes (bv. nieuwe sporttakken, 
bereiken andere doelgroepen, kunstgrasveld, BMX, padel,…  

Een nieuw zwembad is ook een extra troef om, naast de vele competitie-en recreatieve 
sporters in onze gemeente, ook de niet-sporters in beweging te krijgen.  

We willen de strijd aangaan met de wereldwijde epidemie van fysieke  inactiviteit en willen 
zoveel mogelijk Beernemnaars doen bewegen, ook doelgroepen die moeilijker te bereiken 
zijn (bv. tieners, personen met een beperking, personen met een zittend beroep…) ! Deze 
momenteel niet-actieve doelgroepen willen we bereiken door gerichte acties (bv. Unified 
sportdag), en door het creëren en/of ontsluiten van bewegingsmogelijkheden dicht bij huis 
(bv. wandellussen in een wijk, zwemmen in het kanaal, skatemogelijkheden, minibasketveld-
je in een wijk…), die we, waar het kan, koppelen aan bv. cultuur of erfgoed. 

Jongeren zetten we nog meer aan om van sport, cultuur en recreatie te proeven op eigen 
gemeente. Daarom wordt een Vrijetijdspas ontwikkeld met vouchers waarmee jongeren 
tegen sterk gereduceerde prijzen op tal van activiteiten terecht kunnen. 
We steken een tandje bij inzake de sensibilisering voor deelname aan de onderzoeken naar 
kanker (bv. preventieve screening borst- en darmkanker) en we blijven de actie ‘Kom op 
tegen Kanker’ ondersteunen.  
 
We promoten actief de derdebetalersregeling en betaalbare medicatie.  

 

MET EEN HART VOOR DIEREN 

We hebben aandacht voor dierenwelzijn. We willen een gemeente zijn die respectvol 
omgaat met dieren. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen grijpen we kordaat 
in. We werken hiertoe een gemeentelijke reglement en concrete maatregelen uit.  
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EEN SOCIAAL EN ZORGZAAM BEERNEM 
 

SOCIAAL EN ZORGZAAM VOOR MENSEN DIE HET MOEILIJK HEBBEN 

Wij streven naar een sociale en zorgzame gemeente, met aandacht voor mensen die het 
moeilijk hebben. Cijfers tonen immers aan dat steeds meer mensen in financiële 
moeilijkheden geraken, ook in Beernem. De armoede stijgt: meer mensen met een leefloon, 
meer mensen die financiële steun nodig hebben , meer mensen die voedsel – en kledinghulp 
nodig hebben ,…. Daarom vinden wij het voeren van een sterk sociaal beleid een heel 
belangrijke opdracht van de gemeente. 
 
De nieuwe bestuursploeg gaat resoluut voor een horizontale en integrale aanpak van 
armoedebestrijding. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt het budget voor het sociaal 
beleid jaarlijks opgetrokken.  
 
We voeren een armoedetoets in voor de belangrijkste beleidsbeslissingen en gaan voor een 
sterkere samenwerking tussen het Sociaal Huis en de andere gemeentelijke diensten, vooral 
het Huis van het Kind. Sociale tarieven voor onze gemeentelijke dienstverlening vinden wij 
belangrijk.  
Een integrale aanpak van armoedebestrijding omhelst dat onze maatschappelijk assistenten 
meer huisbezoeken afleggen en meer bij gezinnen en mensen thuis komen, waar ze via het 
opstellen van een armoedeplan nagaan op welke zaken mensen in armoede recht hebben, 
zodat zij hun rechten ten volle kunnen uitoefenen.  
 
Om die armoede op te sporen, is een sociaal buurtnetwerk van groot belang. Dat bestaat uit 
de buurtambassadeurs, en kan eventueel aangevuld worden met consulenten van de 
ziekenfondsen, postbodes, kinderopvang,… De vele vrijwilligers die mensen in armoede 
momenteel ondersteunen zijn van groot belang en maken een groot verschil. We 
ondersteunen dan ook de lokale solidariteitsinitiatieven, daar waar we kunnen.  
 
Elk kind in armoede is er één teveel. We zetten in op de ondersteuning van kansarme 
gezinnen met jonge kinderen door opvoedingsondersteuning aan te bieden.  
 
Financiële ondersteuning is essentieel in armoedebestrijding. De gemeente Beernem heeft 
momenteel geen wachtlijsten om schuldbemiddeling en schuldbeheer aan te bieden en het 
is de intentie van de nieuwe bestuursploeg om dit zo te houden.  
We onderzoeken bovendien de invoering van het REMI-instrument (REferentiebudget 
Menswaardig Inkomen). Dit instrument helpt onze maatschappelijk assistenten om te 
komen tot een richtbudget met aanvullende steun die een menswaardig leven kan 
garanderen.  
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Mensen worden kansarm door omstandigheden die ze vaak niet zelf willen. Aangepast werk 
kan in veel gevallen soelaas bieden en letterlijk mensen redden. Daarom gaat deze nieuwe 
bestuursploeg voor een integraal behoud van onze sociale tewerkstellingsplaatsen en 
onderzoeken we de opportuniteiten om eventuele bijkomende sociale tewerkstelling te 
creëren.  
 

We hebben aandacht voor het psychisch welzijn van onze landbouwers en werken hiervoor 
samen met het Sociaal Huis en ‘Boeren op een Kruispunt’. 

WONEN IN BEERNEM MOET VOOR IEDEREEN BETAALBAAR EN AANTREKKELIJK 
BLIJVEN. 

We nemen hiertoe de nodige maatregelen. 

We versterken de Woonwinkel zodat we meer gezinnen actief kunnen begeleiden om hun 
energiefactuur te doen dalen (bv. door energie-audits).  

We hebben aandacht voor kwalitatief wonen van senioren, personen met een beperking, 
mensen die het financieel moeilijk hebben (bv. éénoudergezinnen,....) We voorzien de 
nodige mechanismen om hierover te waken. 

INCLUSIEF EN SOLIDAIR  

We hebben oog voor de diversiteit in onze samenleving (holebi’s, mensen met een 
beperking, mensen van vreemde origine,…). We willen een verdraagzame gemeente waar 
iederéén welkom is. We streven naar een inclusieve, diverse samenleving. De Raad voor 
Personen met een Beperking is hierbij één van onze partners.  
 
We promoten actief inclusie bij de lokale ondernemers, handelaars, sport- en de 
jeugdverenigingen, en eveneens bij de organisatoren van evenementen binnen de 
gemeente. Een beleid tegen racisme, discriminatie en voor integratie is een must.  
 
Binnen de gemeentelijke administratie hebben we voldoende oog voor diversiteit - zowel op 
vlak van personeel als op vlak van beleid. We stimuleren lokale solidariteitsinitiatieven die 
de samenhorigheid bevorderen.  
 
De gebouwen die eigendom zijn van de gemeente en de wegen, fietspaden en voetpaden 
moeten beter toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een beperking. Nieuwe 
ontwerpen en wijzigingen aan gebouwen worden dan ook voorgelegd aan INTER en aan de 
Raad voor Personen met een Beperking. Ook e-inclusie is belangrijk: de gemeentelijke 
websites en apps moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking; het bestaand 
sociaal tarief voor het internet promoten we.  
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De keuzes die we hier maken, hebben een invloed op de andere kant van de wereld. 
Solidariteit met het Zuiden is voor de nieuwe bestuursploeg van belang. Het GROS is onze 
partner als adviesraad van de gemeente.  

Steun aan ontwikkelingsprojecten en het voorzien van noodhulp is één van de elementen 
van het Noord-Zuidbeleid. Daarnaast blijven we de 11.11.11- campagne ondersteunen en 
zorgen we voor een betere opvolging en promotie van het fairtradelogo. Voor de installatie 
van kledingcontainers op openbaar domein kiezen we resoluut voor sociale economie.  

Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de 
oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid en de impact van eigen gedrag 
op het Zuiden. Daarom is sensibilisering van de Beernemnaars over het noord-zuidbeleid en 
solidariteit een must.  

ZORGZAAM VOOR ONZE KINDEREN EN JONGEREN  

We focussen op kinderen: zij hebben recht op een groene, gezonde gemeente en op 
ontspanning en spel in hun buurt. We zorgen daarom onder andere voor betaalbare en 
kwalitatieve kinderopvang. We kiezen daarbij voor een evolutie naar het concept van de 
Brede School.  
 
Voor elk kind geboren in de gemeente Beernem planten we jaarlijks een boom; het 
aanplanten van een geboortebos is een mooie traditie die we verder zetten en die tegelijk 
zorgt voor de verdere vergroening van de gemeente.  
 
Er is een groeiend tekort aan voorschoolse kinderopvang – ook in Beernem. Onthaalouders 
zijn steeds moeilijker te vinden. We ontwikkelen een plan om onthaalouders en crèches te 
stimuleren om in Beernem met kinderopvang te starten. We gaan voor een actieve 
zoektocht en ondersteuning en betrekken hierbij het Lokaal Overleg Kinderopvang.  
 
Beernem heeft een buitenschoolse kinderopvang die heel flexibel inspeelt op de noden van 
de ouders. Die flexibiliteit wensen we te behouden. We communiceren de buitenschoolse 
kinderopvang beter naar de ouders toe en we zetten in op een betere digitale 
dienstverlening wanneer de ouders hun kind(eren) (her)inschrijven.  
 
De begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang zijn cruciaal in onze kinderopvang; we 
hebben dan ook aandacht voor hun job(omstandigheden). We onderzoeken mogelijke pistes 
om hun job aantrekkelijker te maken.  
 
Ook voor onze locaties buitenschoolse kinderopvang dragen we zorg: we zorgen op 
regelmatige tijdstippen voor het onderhoud en investeren in de infrastructuur en het 
spelmateriaal.  
De themakampen die de gemeente in de vakanties organiseert zijn een succes; we 
onderzoeken de mogelijkheid om het aanbod en de kwaliteit te verbeteren.  
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Het Huis van het Kind is een mooi initiatief waarvan we de mogelijkheden om verder te 
groeien, onderzoeken. De samenwerking met het Sociaal Huis willen we versterken. Samen 
kunnen beide diensten werken aan de begeleiding van kinderen die in armoede leven.  
 

We geven kinderen echte inspraak in het beleid van hun gemeente.  

Kinderen beleven buiten meer. In elke buurt moeten zij kunnen genieten van natuur: een 
plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen volop kunnen ravotten. 

We creëren aantrekkelijke uitdagende speelplekken, ervaringshoekjes, groene plekken. Dit 
project met nadruk op buitenspel en natuurbeleving onderbouwen we met een duidelijke 
pedagogische visie, met sterke betrokkenheid van ouders en kinderbegeleiders en de nadruk 
op buitenspel en natuurbeleving. 

We versterken het speelweefsel in dorpscentra om zo ook sociale contacten te bevorderen. 

We zetten in om de vakantieactiviteiten van de speelpleinwerking positief en met een 
aantrekkelijk uitdagend programma kenbaar te maken bij ouders en kinderen. We promoten 
speelstraten en buurtfeesten als ontmoetingskansen. 

We zorgen voor een uitdagend aanbod voor skaters en BMX’ers. 

We gaan in overleg met de jeugdraad om de resultaten van de bevraging van radio ‘Den 
Ongelikten Beir’ aan te vullen in het nieuwe gemeentelijke beleidsplan. Het spreekt voor zich 
dat speelmogelijkheden voor kinderen, ondersteuning van jeugdverenigingen, ruimte voor 
experimentele jeugdcultuur en een plek voor ontspanning en ontmoeten heel belangrijk zijn. 

De jeugd heeft nood aan een eigen, laagdrempelige plek. Het jeugdhuis kan hier perfect als 
homespot en uitvalsbasis voor dienen. We hakken knopen door, nemen de onzekerheid weg 
en bouwen in samenspraak met de jongeren aan een duidelijke langetermijnvisie omtrent de 
toekomst van het jeugdhuis. 

Om meer jongeren de weg te laten vinden naar het jeugdhuis, zoeken we naar de 
mogelijkheid om de ruimtes te gebruiken als een culturele stek, met creatieve, vormende en 
ontspannende ateliers. 
 
Jeugdverenigingen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van jongeren tot 
verantwoordelijke jongvolwassenen. We maken verder werk van de vernieuwing van de 
jeugdlokalen en voorzien voldoende aantrekkelijke buitenspeelruimtes.  
 
We stimuleren de jeugdverenigingen om zorg te dragen voor hun lokalen en ondersteunen 
hun werking door een tussenkomst bij kampvervoer en vorming bij leiding.  
We waarderen het jeugdwerk bij de Dag van de Jeugdbeweging.  
Samen met de jeugd, de jeugddienst, politie … doen we bijzondere inspanningen voor het 
leveren van een positief uitgaansklimaat met goede afspraken en respect voor de buurt en 
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de buren. 
 
We streven naar de uitbouw van jeugdtoerisme in onze gemeente. 
 

ZORGZAAM VOOR ONZE SENIOREN 

Via een centraal aanspreekpunt hebben we in eerste instantie aandacht voor de zorg die 
senioren nodig hebben. Hiervoor werken we nauw samen met de verschillende 
welzijnsactoren actief binnen de gemeente. Daarnaast hadden we aandacht voor de 
vereenzaming binnen de samenleving. 

De seniorenraad speelt een centrale rol in het gemeentelijk beleid. In het uit te werken 
gemeentelijk meerjarenplan hebben we aandacht voor de verschillende domeinen die 
belangrijk zijn voor onze senioren, zoals huisvesting, bewegen (sport), cultuur en recreatie, 
mobiliteit, toegankelijkheid en zorg. 

ZORGZAAM VOOR ONS ERFGOED EN BEGRAAFPARKEN 

We willen de verbondenheid van burgers met de culturele rijkdom en diversiteit in hun 
omgeving versterken. We zetten verdere stappen om het aanwezige erfgoed als onderdeel 
van de geschiedenis en de eigen identiteit te bewaren.  

De erfgoedstuurgroep is hierbij, samen met de erfgoedverenigingen en het comité Open 
Monumentendag, een belangrijke motor.  

We willen de erfgoedverenigingen op korte termijn een vast onderkomen aanbieden, zodat 
de ontsluiting van hun archief voor het publiek beter wordt.  

Ook willen we de inspanningen verhogen om belangrijk onroerend en (im)materieel erfgoed 
op een duurzame wijze door te geven aan de komende generaties, te beginnen met ons 
eigen gemeentelijk patrimonium.  

Daarnaast willen we in samenspraak met privé- eigenaars een afwegingskader maken voor 
belangrijk privé -erfgoed. Het herwaarderingsplan bouwkundig erfgoed vormt hierbij een 
goede basis.  

We willen ook extra inzetten op ruraal erfgoed (bv. kapelletjes, trage wegen, houtig 
erfgoed…), vermits dit beeldbepalend is voor onze plattelandsgemeente. Deze zorg (voor 
onroerend erfgoed) willen we duurzaam verankeren via de masterplannen die we per 
woonkern opmaken en door het realiseren van concrete projecten. 



 ontwerp- bestuursakkoord 2019- 2024                Pagina 17 van 17 

 

17 

 

We zetten de omvorming van de begraafplaatsen tot begraafparken verder. Voor de oude 
begraafplaats St-Joris voeren we hiertoe een groenplan uit. We werken de plannen van de 
overige begraafparken verder af.  

We willende begraafparken nog meer uitspelen als publieke openbare ruimte (bv. door 
wandel-of fietsdoorsteken te realiseren, door het aanwezige funerair erfgoed nog beter te 
ontsluiten,…).   

Tevens onderzoeken we of we op één van onze begraafplaatsen een begraafbos kunnen 
realiseren. 


