
Hier

‘De grootste 
uitdagingen, de 
gemeenteschool en het 
zwembad, pakken we 
eerst aan"

SAMEN WERKEN AAN EEN 
BETER BEERNEM
De nieuwe bestuursploeg met 

Groen aan boord werkt hard om 

van Beernem een gemeente te 

maken die klaar is voor de 

toekomst.

Groen-schepen van Ruimtelijke 

Ordening en Milieu Jan Vanassche: 

"De grootste uitdagingen pakken 

we eerst aan: de verbouwing van 

de gemeenteschool tot een Brede 

School en de bouw van een nieuw 

en energiezuinig zwembad." 

GEMEENTESCHOOL ALS BREDE 
SCHOOL
Onderwijs behoort tot de kerntaak 

van de gemeente, zo staat het in het 

bestuursakkoord. En goed onderwijs 

heeft nood aan aangename, goed 

uitgeruste klaslokalen waar moderne 

technologie voorhanden is zodat de 

onderwijzers de vinger aan de pols 

kunnen houden. Het is duidelijk dat de 

huidige gebouwen helemaal niet meer 

voldoen en dat een grondige 

verbouwing zich opdringt. Bovendien 

wil het bestuur van de 

gemeenteschool een Brede School 

maken. "Na schooltijd willen we de 

schoolpoort opengooien", zegt 

schepen Jan. "Naast de kinderopvang 

kunnen onder andere de harmonie en 

de academie er een plek krijgen. En 

ook het verenigingsleven is meer dan 

welkom."

ENERGIEZUINIG ZWEMBAD 
Een energiezuinig en duurzaam 

zwembad bouwen waar de 

zwemclubs, duikersclubs, 

schoolzwemmers en recreanten 

terecht kunnen vormt een tweede, 

grote uitdaging. Zeker op financieel 

vlak wordt dit een harde noot om te 

kraken.

”Maar we zijn trots op die 100.000 

zwemmers die nu jaarlijks in het 

Bloemendalezwembad komen 

zwemmen", zegt Jan. "Daarvoor doen 

we het."

in Beernem

Schoolstraten in opmars

Landbouw zonder glyfosaat

Groter budget tegen armoede

© Groen BeernemSchepen van milieu Jan Vanassche wil een betaalbaar, ecologisch en 
duurzaam zwembad.



HIER

Roos Lambrecht
GROEN-GEMEENTERAADSLID MET EEN VISIE

"Ik ben blij dat dit bestuur volop wil inzetten op verkeersveiligheid en 

gezonde lucht", zegt Groen-gemeenteraadslid Roos Lambrecht. "Vooral 

kinderen zijn erg kwetsbaar. Daarom verdienen ze extra maatregelen."

Als onderwijzeres staat Roos elke dag tussen het jonge grut. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat ze veel aandacht heeft voor het welzijn van de kinderen 

in onze gemeente. Vooral aan de schoolpoorten kan het beter. 

Het gemeentebestuur ondersteunt momenteel proefprojecten voor een 

schoolstraat aan de basisschool van Sint-Joris en aan de vrije basisschool in 

Oedelem.

“De invoering van schoolstraten, waarbij een deel van de straat even 

afgesloten wordt voor auto's, biedt een oplossing voor de verkeerschaos 

tijdens de ochtend- en avondspits aan de schoolpoort”, steekt Roos van wal. 

“Ouders kunnen hun kind dan weer te voet of met de fiets naar de school 

brengen. Zo zorgt de maatregel ook voor gezondere lucht, zowel buiten als 

binnen de school." Na de proefperiode volgt er een evaluatie met de ouders, de 

school en de buren. Als die positief uitdraait, gaat het gemeentebestuur over 

tot de definitieve invoering ervan. Roos hoopt dat het niet bij deze enkele 

scholen blijft, maar dat ook andere scholen een schoolstraat aanvragen.

Daarnaast wil Roos kinderen inspraak geven in de gemeente. "Een 

kindergemeenteraad is echt mijn dada", zegt ze. Het zorgt ervoor dat kinderen 

een stem hebben bij bijvoorbeeld de inrichting van een speeltuin of een 

sportterrein, of de openbare ruimte. Het leert hen ontzaglijk veel: een eigen 

mening formuleren, luisteren naar elkaar, debatteren, enzovoort.

Roos Lambrecht (Groen) is blij met de schoolstraten. Die zorgen voor meer verkeersveiligheid en gezonde lucht aan de schoolpoort. © Groen Beernem



IN ’T 
KORT

HIER

‘Beernem wordt een 
gemeente waar iedereen 
meetelt"

LANDBOUW: HET KAN OOK 
GLYFOSAATVRIJ!

Groen-gemeenteraadslid en biotuinbouwer Rolle De Bruyne betreurt 

het gebruik van het giftige en mogelijk kankerverwekkende glyfosaat 

op de akkers en weiden van Beverhoutsveld, zoals elk voorjaar het 

geval is. 

Rolle: “Glyfosaat doodt elke vorm van leven. Het is weliswaar een herbicide, 

maar tast de darmflora van insecten en bijen aan en beschadigt de nuttige 

bodembacteriën. Het spoelt ook weg naar het grondwater en in de grachten 

waar kikkers en salamanders het giftige goedje opnemen en sterven.” 

In ons land mogen particulieren en openbare diensten glyfosaat niet meer 

gebruiken. Voor landbouwtoepassingen heeft de Europese Commissie een 

uitstel op het verbod voor vijf jaar (tot 15 december 2022) goedgekeurd. 

“Maar ik pleit ervoor dat de gemeente, die eigenaar is van de gronden, zelf een 

verbod oplegt", zegt Rolle. "Als biotuinbouwer heb ik in mijn 43-jarige carrière 

 MEER GELD TEGEN ARMOEDE 

AFVALARM KLINKEN

Ook als kleine gemeente kunnen 

we iets doen tegen het plastic 

afval. Daarom zullen de inwoners 

op de  traditionele 

nieuwjaarsreceptie  van de 

gemeente voortaan met 

herbruikbare bekers kunnen 

klinken op het nieuwe jaar. Met de 

ludieke slogan "Breng je mok(ke) 

mee" roept Groen op om zelf een 

eigen beker mee te brengen. 

REGENBOOGZEBRAPAD

Op vraag van gemeenteraadslid 

Roos Lambrecht (Groen) zal de 

gemeente een regenboogzebra-

pad schilderen. "Zo’n zebrapad in 

regenboogkleuren vraagt blijvend 

respect voor holebi's", aldus Roos.

"Het kan bijvoorbeeld dicht bij een 

school komen om ook aan de 

kinderen duidelijk te maken dat ze 

zichzelf mogen zijn en dat holebi 

zijn niet abnormaal is."

ROOKVRIJE SPEELPLEINEN

Groen wil werk maken van 

rookvrije speelpleinen en 

sportterreinen. De luchtwegen 

van kinderen zijn heel gevoelig 

voor de schadelijke effecten van 

tabaksrook. Nu er in Vlaanderen 

een verbod is op het roken in de 

auto in het bijzijn van kinderen, 

moeten we een stap verder 

durven zetten en ook plekken 

waar veel kinderen komen rookvrij 

maken. Daarom willen we op 

speelpleintjes en sportvelden een 

bord plaatsen dat oproept om niet 

te roken. Zo willen we rokers op 

een positieve manier aanmoedigen 

om het goede voorbeeld te geven 

door hun (e-)sigaret niet boven te 

halen in de nabijheid van kinderen. 

ROLLE DE BRUYNE
Groen-gemeenteraadslid
rolledebruyne@gmail.com

JAKLIEN TANT
Lid Bijzonder Comité 
van de Sociale Dienst
jaklien.tant@telenet.be

nog nooit met gifstoffen gewerkt. Dat 

bewijst toch dat het anders kan. Zelf 

heb ik bij de opstart van mijn bedrijf 

van een oude weide een akker 

gemaakt. Ik heb dat niet gedaan door 

alles dood te spuiten, maar door de 

graszoden en wortelonkruiden te 

scheuren en in te werken en daarna 

bladrammenas in te zaaien. Dat 

gewas heeft alle hardnekkige 

onkruiden verstikt en het perceel 

schoon achtergelaten.

Op termijn moet de landbouw in het 

Beverhoutsveld ecologischer. Want 

niet enkel glyfosaat is een probleem, 

ook de andere pesticiden en 

herbiciden zijn nefast voor zowel de 

natuur als voor de gezondheid van de 

mensen, waaronder ook die van de 

landbouwers zelf. Een verbod is dus 

een goede zaak voor iedereen.”

Beernem verhoogde het budget 

voor het sociaal beleid jaarlijks 

met 3 procent.

"Dat is hoognodig", zegt Jaklien Tant 

van het Bijzonder Comité van de 

Sociale Dienst. "Zo kunnen we de 

stijgende armoede in onze gemeente 

opvangen."

Uit onderzoek blijkt dat het aantal 

kansarme gezinnen in onze gemeente 

blijft toenemen. Ook mensen met een 

laag pensioen staat het water aan de 

lippen. Vooral de hoge huurprijzen en  

energiefacturen wegen zwaar door.  

"We merken ook dat steeds meer 

mensen naar de Voedselbank komen", 

zegt Jaklien. 

Met het extra budget kan het Sociaal 

Huis een leidende rol spelen in het 

bestrijden van armoede. De 

maatschappelijk werkers krijgen  

meer armslag om na te gaan waar 

mensen in armoede allemaal recht op 

hebben, zodat die rechten 

automatisch worden toegekend. En 

met de armoedetoets zorgt de 

gemeente ervoor dat ze weet welke 

impact een beleidsbeslissing heeft op 

mensen die het niet te breed hebben.

"Beernem wordt zo een gemeente 

waar iedereen meetelt", aldus Jaklien.
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Opnieuw een geslaagde editie van 

de Open Monumentendag in 

Beernem, zo konden wij van Groen 

Beernem zelf vaststellen. 

Dit jaar werden de karakteristieke 

woningen in de Oudezakstraat 

belicht. Dankzij de talrijke vrijwilligers 

en de mensen van de cultuurdienst 

werd dit opnieuw een boeiende en 

succesvolle editie. Kunstenaar 

Koenraad Matthijs zorgde met zijn 

kunstwerken in het Schepenhuys 

voor de kers op de taart. 

1
De elektrische deelauto's in  

Beernem haalden de Vlaamse 

media. Schepen Jan Vanassche 

benadrukte de waarde van dit 

unieke project.

De deelauto's, een gezinswagen en 

een bestelwagen, zijn een 

milieuvriendelijk alternatief voor 

Beernemnaars die geen eigen auto 

meer willen kopen. Overdag gebruikt 

het personeel de auto's, na de 

werkuren kunnen inwoners de 

wagens huren.

2
Ook de avondmarkt in Beernem is 

elk jaar een groot succes dankzij 

de grote inzet van heel veel 

vrijwilligers! Groen was erbij.

Groen Beernem pronkte op haar stand 

met een fiets die elektriciteit 

produceerde, genoeg om de Groen- 

tent te verlichten en twee gsm's op 

te laden. De fiets kon dan ook op veel 

belangstelling rekenen, ook van de 

mascotte van de avondmarkt.  

Milieuschepen Jan Vanassche stond 

erbij en zag dat het goed was.  

3 Groen Beernem blijft aandringen 

op de invoering van statiegeld. 

Zwerfvuil is in Vlaanderen voor bijna 

vier op tien inwoners een bron van 

ergernis. Mensen blijven 

sensibiliseren is zeker nodig, evenals 

het aanmoedigen van opruimacties. 

Daarnaast zijn afvalpreventie en 

hergebruik uiteraard nog beter. 

Daarbovenop zou de invoering van 

statiegeld pas echt een groot verschil 

maken. Deze maatregel zou de 

opruimkosten van de gemeente in elk 

geval drastisch naar beneden halen.
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Doeners uit Beernem lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.GROEN BEERNEM LEEFT!

Op zaterdag 14 december staan we op de kerstmarkt in 
Oedelem. Je bent van harte welkom in onze tent voor een gezellige 

babbel bij een drankje en een hapje.

Op zaterdag 8 februari reiken we opnieuw de Groene Pluim uit aan een 
persoon of organisatie die op cultureel, sociologisch of ecologisch vlak 

het verschil maakt(e) in onze gemeente. De uitreiking vindt plaats 
tussen 17 uur en 18.30 uur in de expositieruimte van het 

Schepenhuys in Oedelem.



Groen Beernem 

Ignace Tousseyn, voorzitter

Bruggestraat 179A

8730 Oedelem

groen.beernem@telenet.be

www.groenbeernem.be 

     www.facebook.com/groenbeernem

      @groenbeernem

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




