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OOSTENDE

D!RECT
WIN EEN GRATIS ZWEMBEURT In De Kinkhoorn
■ De kust blijft nog altijd een favoriete vakantiebestemming. Meer zelfs, de belangstelling voor een vakantie aan onze Noordzeekust zit in de lift. Aan de
Vlaamse kust zijn er 27 centra die bijzondere aandacht schenken aan Toerisme voor Allen. Drie ervan vinden we terug in Oostende, waarvan twee op de wijk
Mariakerke, nl. De Kinkhoorn en Ravelingen.
“Het ‘Toerisme voor allen’
is zeker evenwaardig aan
andere toerismevormen en
schenkt bijzondere aandacht
aan mensen die het iets
moeilijker hebben: éénoudergezinnen, gehandicapten,
gezinnen met een laag inkomen,…”, stelt Hilde Veulemans, schepen van toerisme.
Dat deze centra hun nut bewijzen, blijkt uit de bezettingsgraad. Ravelingen wordt
vooral bezocht door Limburgers en Antwerpenaars, kent
een bezettingsgraad van 75
%. De Kinkhoorn zit voor

80 % het ganse jaar vol. Ze
krijgen vooral toeristen van
Antwerpen, Limburg maar
ook héél wat mensen uit
Wallonië over de vloer.
Eind augustus 2008 staan
er voor de Kinkhoorn grote
verbouwingswerken op het
getouw. De 131 kamers worden omgebouwd tot 60 echte
hotelkamers, 64 studio’s en
26 appartementen.
Zin in een Gratis zwembeurt
in de Kinkhoorn?
Dankzij de vriendelijke medewerking van Koen De-

weert, directeur van de Kinkhoorn, kunnen we 70 tickets
weggeven voor een gratis
zwembeurt tijdens de Kerstvakantie! Wie in Mariakerke
of Raversijde woont en tijdig
inschrijft kan zo’n ticket verkrijgen. Er zijn max. 4 tickets
per gezin.
Voor info en inschrijvingen:
Secretariaat CD&V Oostende
Nieuwpoortsesteenweg 53,
Oostende
Tel. 059/51 03 18
oostende@cdenv.be

NIEUWE ZEEDIJK DE TIJD VAN TOEN
IN MARIAKERKE
Wie regelmatig een frisse neus ophaalt aan zee kan er niet
naast kijken: de zeedijk in Mariakerke wordt vernieuwd tussen de Luxemburgstraat en de Northlaan. De renovatiewerken omvatten het aanleggen van een nieuwe verharding voor
de zeedijkwandeling, de rijweg en het voetpad. De renovatie
van de rijweg en het voetpad wordt nog verder doorgetrokken tot de Namenstraat. Bovendien zal de zeedijk verbreed
worden met iets meer dan 5 meter d.m.v. een uitbouw in beton waarop een bevloering in tropisch hardhout wordt aangebracht.
De werken, die startten op 17 september, zullen worden
voltooid tegen mei 2008. De einddatum kan wat uitlopen
wegens slechte weersomstandigheden. De totale kostprijs bedraagt iets meer dan 1,5 miljoen euro, waarvan 970.000 euro
ten laste van de Vlaamse overheid en 590.000 euro ten laste
van de stad Oostende.

■ Roger Lefevere, is dè senior
van het Oostendse CD&Vbestuur. Hij werd geboren
op 4 juli 1928 op de Zeedijk
229. Zijn vader August Lefevere was klusjesman in het
sanatorium St.-Vincentius.
Na de tweede wereldoorlog
werd dit sanatorium iets verder terug opgebouwd en omgevormd tot de IMBO.

Roger verhuisde nadien nog naar de Nieuwpoortsesteenweg en de Stokkellaan, om uiteindelijk bij zijn huwelijk zich defintief te settelen in de Paul Michielslaan. Hij kent dus als geen
ander de evolutie van de wijk. Hij wordt geïnterviewd door Bart Plasschaert, fractieleider
voor CD&V in de gemeenteraad.
Hoe is Mariakerke veranderd in die tijd?
Mariakerke is in de loop van de jaren een verstedelijkt dorp geworden. Een aanhangsel van
Oostende. Vroeger kende iedereen elkaar. Dit is vandaag veel minder het geval.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken
waren de renovatiewerken noodzakelijk, maar hij hoopt dat
de hinder voor omwonenden beperkt zal blijven. “Er moet
dan ook op toegezien worden dat de deadline voor de werken wordt gerespecteerd, zodat de inwoners van Mariakerke
nog voor de zomer op hun vertrouwde zeedijk kunnen wandelen”, aldus Verstreken.

Waarom trek je als vele andere senioren niet naar een flat in het centrum van de stad?
Ik blijf hier wonen voor het uitzicht. De openheid van Mariakerke is uniek. Alle winkelfaciliteiten zijn hier ter beschikking. En ik bezit ook een tuintje dat ik kan bewerken. Ik zou niet
aarden tussen vier grijze hoge muren in de stad. Verder zijn er tal van actieve socio-culturele
verenigingen. We hopen dat we bij de komst van de buurthuizen in Ter Yde en op Raversijde
goed kunnen samenwerken.

CD&V

Waarschijnlijk zijn er toch ook enkele negatieve punten?
Ik hoor toch wel wat klachten over de voetpaden in de nieuwe koerswijk. Gelukkig heeft
men op de wijkraad beloofd dat dit zal worden aangepakt. Ook vinden we het jammer dat de
facelift van de Torhoutsesteenweg niet doorgezet is in de Nieuwpoortsesteenweg.

NODIGT UIT
CD&V nodigt u allen uit op haar nieuwjaarsreceptie op
zondag 27 januari, om 11 in Huize Astrid, Gentstraat 6.
Gastspreker is Jean-Luc Dehaene,
europarlementslid en voormalig premier van België.

Rita en Heinz Rumes – De Jaeger, Zeelaan 2b (059/ 50.40.42)
en Roger Lefevere, P. Michielslaan 92 (059/ 50.02.14)
zijn “Oranje Meldpunt”
(oranje CD&V-herkenningsteken aan het raam).
Op deze adressen kun je alle suggesties, grieven,
ideeën uit de wijk kwijt. Wij maken er dan werk van !

'ORANJE MELDPUNT'
voor Mariakerke
en Raversijde

Pagina 4

DIRECT - Informatieblad CD&V - JAARGANG 6 - NUMMER5 -DECEMBER 2007

KWISVRAAG
Marc Casier schreef een nieuw boek over de geschiedenis van
Mariakerke, “Zo was Mariakerke”. Het boek is uitverkocht,
maar voor de liefhebbers hebben we er nog eentje dat we willen wegschenken. De enige vraag die je moet oplossen luidt:
Roger wordt in het boek van Marc Casier vermeld. Over
welk feit gaat het hier?
Het antwoord kan u opsturen naar het CD&V secretariaat,
Nieuwpoortsesteenweg 53 of mailen naar oostende@cdenv.
be, tegen uiterlijk 15 januari 2008. Uit de juiste antwoorden
wordt een boek uitgeloot.

CONTACT
De CD&V – mandatarissen staan te uwer beschikking, de
eerste maandag van de maand vanaf 19u30 (uitgezonderd
schoolvakanties). Zij ontvangen u graag op het CD&V-secretariaat, Nieuwpoortsesteenweg 53, Oostende.

Krista Claeys, voorzitter
oostende@cdenv.be ; 059/51 03 18
Hilde Veulemans, schepen en provincieraadslid
Hilde.veulemans@oostende.be ; 059/56 20 11
Johan Verstreken, Vlaams volksvertegenwoordiger
Johan.verstreken@vlaamsparlement.be
Bart Plasschaert, fractieleider gemeenteraad
b.plasschaert@telenet.be
Tine Vermeesch, gemeenteraadslid
Tine.vermeesch@skynet.be
Luc De Vleminck, gemeenteraadslid
lucdevleminck@agencevanbeckevoort.be
Frank Jongbloet, OCMW-raadslid
Frank.jongbloet@skynet.be

WORDT MARIAKERKE HET
TWEEDE HANDELSCENTRUM
VAN OOSTENDE?
■ Sedert 55 jaren bundelt de handelskern van Mariakerke Raversijde zijn krachten via de lokale
handelaarsbond Mariakerke/Raversijde vzw. De gedreven voorzitter van een 130 aangesloten
handelszaken Freddy Lannoye, kan terugblikken op maar liefst 16 jaar voorzitterschap!
Gemeenteraadslid en voormalige voorzitter van de Verenigde Handelaasbonden Luc De Vleminck interviewt Freddy Lannoye.
Wat betekent er de plaatselijke handel vandaag en wat is de visie voor de toekomst?
Ondertussen is er hier veel geëvolueerd. Het Sea Arena winkelcomplex lokt meer kooppubliek. De handelaars die het voorheen reeds moeilijk hadden, hebben de handschoen in de ring
gegooid. Niettemin zijn er nieuwe initiatieven en floreert hier de kleinhandel. Het cliënteel is
vandaag erg prijsbewust, vraagt naar een vriendelijk onthaal, een persoonlijk service en een
goede dienst na verkoop. Mijn bekommernis gaat uiteraard naar onze kleinhandel, die heel
wat heeft ondergaan de laatste decennia. De grote winkeloppervlakten aan Sea Arena , die
hun omzet op pijl dienen te houden gezien de hoge werkingskosten, worden meer in vraag
gesteld. Een brug slaan tussen de commerciële binnenstad en het handelscentrum Mariakerke
Raversijde lijkt mij een goed opzet. Ook Kinépolis is hiervoor een goede aanzet. De renovatie
van ons laatste stukje Zeedijk, een goede bewegwijzering naar onze zone, meer aanbod van
parking en wat meer groen langs de straten zou ons vooruithelpen. Jammer dat het laatste
hotel op de Zeedijk verdwijnt. De spreiding van de vakantieperioden en meer aanbod van
vrije tijd lokt meer volk naar Mariakerke en Raversijde. Ons Duinenkerkje, de rustplaats van
Ensor, Walraversijde, Atlantic Wall enz.. zijn volwaardige attracties.
Wordt Mariakerke het tweede handelscentrum van Oostende?
Het verhaal van winkelexpansie voor onze zone is blijkbaar nog niet ten einde. Media Center
verdwijnt en maakt plaats voor appartementen en een nieuw winkelcomplex. Een doordachte
visie en regelmatig overleg tussen de decision-makers en onze handel is hier onontbeerlijk.
Degelijke initiatieven moeten leiden tot versterking van onze handelskern, waar zowel de
plaatselijke handel en horeca, alsook de klant winnaar van wordt.

VOORSTELLEN VOOR
DE WIJKRAAD PLEINTJES
een nieuwe bestemming geven
Marc Casier schreef een nieuw boek over de geschiedenis van
Mariakerke, “Zo was Mariakerke”. Het boek is uitverkocht,
maar voor de liefhebbers hebben we er nog eentje dat we willen
wegschenken. De enige vraag die je moet oplossen luidt: Roger
wordt in het boek van Marc Casier vermeld. Over welk feit gaat
het hier?

www.cdenvoostende.be

Het antwoord kan u opsturen naar het CD&V secretariaat,
Nieuwpoortsesteenweg 53 of mailen naar oostende@cdenv.be,
tegen uiterlijk 15 januari 2008. Uit de juiste antwoorden wordt
een boek uitgeloot.
PARKBOS achter de Steensedijk
Tot grote vreugde van CV2 en omwonenden is het aanleggen van
een Parkbos ter hoogte van de Steensedijk een feit. Wij blijven
echter bezorgd voor het effectief uitvoeren van de werken en blijven dit verder opvolgen. De initiatiefnemer, Nick Verleye, hoopt
samen met de andere buurtbewoners, waaronder Ann Bultiauw,
op een snelle start van de werken.
VOETPADEN De KMO’ s op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg met de Derbylaan en Acacialaan klagen van de slechte
staat van de voetpaden. Dit werd veroorzaakt door werken aan
een nieuw appartementsgebouw. Regelmatig struikelen er oudere
mensen soms met grote lichamelijke schade. CD&V blijft aandringen op een snelle verbetering.
VLINDERTEGEL De vlindertegel tegen geweld wordt in elke
wijk geplaatst. Op vraag van o.a. Ann Bultiauw zal dit gebeuren
ter hoogte van het jeugdhuis DE KORRE.
SLUIPWEG Omwonenden (actiegroep CV2 ) van de Steensedijk
- verbindingsweg tussen Nieuwpoortsesteenweg en Torhoutsesteenweg - hebben het stadsbestuur verzocht om maatregelen die
misbruik als sluipweg moeten ontmoedigen.
CD&V zal trachten de reeds beloofde heraanleg te bespoedigen,
zodat de straat veiliger en bewonersvriendelijker wordt.

COLOFON
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT
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