
Drie thema’s kwamen als topprioriteiten uit de bus: 
 
 ‘Verkeer en veiligheid’, ‘Welzijn en zorg’ en ‘Wonen’. 

 
Alle deelgemeenten van Beernem hebben met toenemende verkeersdrukte te kampen. Vooral de zwakke 
weggebruikers lopen verhoogde risico’s; ouderen en kinderen zijn meestal de eerste slachtoffers. ACW-
SAK pleit voor maatregelen om de veiligheid op weg naar school te verhogen, vooral in de onmiddellijke 
omgeving van scholen. Voor de fietsers moet de veiligheid en het comfort van de fietspaden worden 
verhoogd. Aan de op- en afritten van de E40 is de verkeersafwikkeling aan verbetering toe. Door de aanleg 
van het derde en vierde spoor voor het treinverkeer is de stationsbuurt aan een grondige facelift toe met de 
klemtoon op een vlotte mobiliteit en verhoogde veiligheid. Welzijn en Zorg Sociale prioriteiten zijn voor 
ACW-SAK Groot Beernem een goede zorg- en dienstverlening in elke deelgemeente, blijvende en 
verhoogde aandacht voor kinderopvanginitiatieven en de bestrijding van armoede. Vrijwilligerswerk in 
welzijn en zorg verdient ondersteuning en de werking van het OCMW en het Sociaal Huis kan nog beter 
bekend worden gemaakt. De gemeente moet sport en beweging als gezonde vrijetijdsinvulling promoten. 
 
Wonen 
 
ACW-SAK ijvert ervoor dat de gemeente inzet op een sociaal woonbeleid dat woonkwaliteit vooropstelt. Er 
is nood aan meer woningen voor eenoudergezinnen en alleenstaanden. Op de sites Den Akker, Galgeveld 
en Berenheem moet de bouw van sociale woningen snel starten om zo de wachtlijsten in de sociale 
woningbouw en de woonzorgcentra weg te werken. Verder heeft Beernem bouwgronden nodig die aan 
sociale voorwaarden kunnen verkocht worden. De Woonwinkel kan nog beter bekend worden en ook het 
ondersteunen van buurt- en wijkfeesten behoort tot de prioriteiten. 

 
Andere thema’s 
De bevraging brengt nog heel veel bezorgdheden van mensen naar boven. Werk, zorg voor ouderen, 
aandacht voor jongeren en behoud van de natuur scoren hierbij behoorlijk hoog. 
 
Werk en lokale economie 
ACW-SAK Beernem wil de inspanningen voor een werkvriendelijk Beernem verderzetten. Daarvoor is een 
goed uitgebouwde kinderopvang nodig. De sociale tewerkstellingsinitiatieven moeten verder gestimuleerd 
en bekendgemaakt worden. De bedrijventerreinen moeten aantrekkelijk blijven en een goede ontsluiting 
verzekeren. 
 
Jong en Oud 
Generaties leven niet naast maar met elkaar. Ontmoetingskansen tussen jong en oud zijn daarbij 
belangrijk. ACW-SAK vraagt blijvende aandacht voor buitenschoolse kinderopvang en kwaliteitsvolle 
vakantiewerkingvoor kinderen en tieners. Veilige stoepen, zitbanken en buurten bevorderen de 
contactmogelijkheden. 
 
Vrije tijd 
Ontmoetingsruimte is belangrijk en die moeten zowel in Beernem, Oedelem als Sint-Joris voorzien worden. 
Verdere prioriteiten zijn het onderhoud van en het toezicht op wijkspeelpleintjes en het skatepark en het 
moderniseren van de bibliotheken. 
 
Natuur en Milieu 
Heel belangrijk is dat het containerpark vernieuwd wordt en dat er sociaal rechtvaardige tarieven ingevoerd 
worden. Beernem heeft ook meer aandacht voor natuurontwikkeling en landschapszorg nodig. Sluikstorten 
moet bestreden worden. 

 
En nu? 
Alle prioriteiten die ACW-SAK Beernem distilleerde worden aan het CD&V-bestuur overhandigd. De ACW-
mandatarissen zetten zich in om deze binnen het partijprogramma op te nemen. In de komende maanden 
zal ACW-SAK acties, persmomenten en duiding organiseren om deze standpunten enprioriteiten bij alle 
bewoners bekend te maken. 


