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OOSTENDE

In dit gebouw, in de Leffinge-
straat 85, komen cultuur- en 
jeugdraad samen en geven 
tal van organisaties hun ac-
tiviteiten. 

Uit appreciatie voor het werk 
van de raden en van deze 
organisaties, willen we dit 

gebouw aan de binnenkant 
een nieuwe laag verf geven. 
Dit zonder enige kost van de 
beheerders van het gebouw 
en ook de werkkracht wordt 
door ons geleverd. 

Wij geloven dat zulke kleine 
initiatieven,zoals het opknap-

pen van een maatschappelijk 
belangrijk gebouw, een groot 
effect hebben op de sfeer en 
leefbaarheid in een wijk.
 
CD&V  wil zo ten dienste 
staan van Oostende en de 
wijken.  

■ De Netwerkt-actie van CD&V is een actie met als doel van onze gemeenten een mooiere 
en aangenamere plek te maken om te werken en wonen. CD&V Oostende besloot om in het 
kader van deze actie Den Anklap op te knappen.

       NET WERKT!
Den Anklap kreeg op 1 mei 2008 een opfrisbeurt !

Contact
Krista Claeys, 
voorzitter
059/ 50.45.46
info@cdenvoostende.be

Secretariaat: 
Nieuwpoortsestnwg. 53, 
8400 Oostende
059/51.03.18

Mandatarissen:
Hilde Veulemans, schepen 
en provincieraadslid
hilde.veulemans@
oostende.be, 
059/56.20.11

Johan Verstreken, Vlaams 
volksvertegenwoordiger
johan.verstreken@
vlaamsparlement.be

Bart Plasschaert, 
gemeenteraadslid
b.plasschaert@telenet.be

Myriam Azou, 
gemeenteraadslid
myriam.azou@telenet.be

Tine Vermeesch, 
gemeenteraadslid
Tine.vermeesch@
skynet.be

Luc De Vleminck, 
gemeenteraadslid
lucdevleminck@
agencevanbeckevoort.be

Frank Jongbloet, 
ocmw raadslid
frank.jongbloet@
skynet.be

www.cdenvoostende.be www.cdenv.be
voor meer info
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Geen 
Crematorium 
in onze wijk

Onder de titel “Geen cre-
matorium op onze wijk” 
organiseerde de CD&V-
NVA afdeling Wester-
kwartier-Vlaams Plein 
een infoavond voor haar 
buurtbewoners.

Zo’n 50 personen wa-
ren aanwezig waar Peter 
Cordy,met een diavoor-
stelling de mensen infor-
meerde over de inplan-
ting, gevaren en gevolgen 
van een crematorium.

Deze avond resulteerde 
in de oprichting van een 
par t i jover schr i jdend 
actiecomité “Geen cre-
matorium aan de Wel-
lingtonrenbaan”. Deze 
actiegroep telt nu al meer 
dan 50 leden, waarvan 
20 actief meewerken en 
mensen van verscheidene 
politieke partijen. Op de 
wijkraad van 11 febru-
ari kwam de burgemees-
ter toelichting geven, de 
daarop volgende repliek 
van Peter Cordy resul-
teerde in een afspraak 
met het actie comité en 
de stad.

Zoals beloofd met de 
gemeenteraadsverkie-
zingen 2006 kan er voor 
de CD&V-NVA afdeling 
geen crematorium komen 
op onze wijk. Iedereen 
is van harte welkom om 
aan deze voor uw wijk 
belangrijke werkgroep 
deel te nemen !

Contactadres : 
Peter Cordy 
Goedheidstraat 44, 
tel : 058/80.64.37, 
peter.cordy1@telenet.be

Alles uit deze uitgave mag worden 
gekopieerd, vermenigvuldigd of geciteerd, 
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Bestuur Westerkwartier-Vlaamsplein

Colofon

Heb je vragen, proble-
men, bekommernis-
sen,..... omtrent je buurt 
en het stadsbestuur.
Wij staan tot je dienst!

Westerkwartier-
Vlaamsplein
Ronny Degheele, 
Stuiverstraat 221, 
059/50.84.86
ronny.degheele@
skynet.be
Peter Cordy, 
Goedheidstraat 44, 
059/80.64.37
peter.cordy1@telenet.be
Ides Vanden Auweele, 
Plantenstraat 71, 
059/70.59.68
ides.vandenauweele@
scarlet.be

■ Deze enthousiaste groep, 
onder voorzitterschap van 
Ronny Degheele, werkt aan 
verschillende actiepunten 
voor onze wijk.

Jaarlijks houdt zij het  My-
riam’s kermisontbijt, waar 
de gehele wijk op wordt uit-
genodigd.
Op alle wijkraden is een de-
legatie aanwezig.Zo houdt 

deze Cd&V-wijkwerking de 
vinger aan de pols en werkt 
zij aan goede beleidsbeslis-
singen voor de wijk.
Belangrijke dossiers worden 
opgevolgd of uitgespit. De 
mogelijke komst van het cre-
matorium is er één van, maar 
ook de grote leegstand van 
woningen in uw buurt baart 
ons zorgen. Heb je vragen, 
ideeën, bekommernissen laat 

het ons weten.
Noteer alvast 21 september 
in je agenda, Myriam’s ker-
misontbijt!

CD&V OOSTENDE PLEIT VOOR 
EEN STEDELIJK REGLEMENT OP 
NACHTWINKELS
Nachtwinkels doken de voorbije jaren als paddenstoelen uit 
de grond. Handig voor de mensen die laattijdig opmerken dat 
ze een kleine boodschap vergeten zijn, maar evenzeer met de 
regelmaat van een klok een bron voor overlast voor wie in de 
buurt woont. (nachtlawaai, openbare dronkenschap, vanda-
lisme, wildplassen, ...) Ook minderjarigen raken er veelal heel 
makkelijk aan alcoholhoudende dranken.

CD&V Oostende vraagt daarom een ondubbelzinnig stede-
lijk reglement met ondermeer de verplichting tot aangifte van 
de economische activiteit, zowel door eigenaar handelszaak, 
de uitbater als de eigenaar van het pand, duidelijke en gelimi-
teerde openingsuren en opgelegde sluitingsuren, een duidelijk 
fiscaal kader met inbegrip van openingstaks en jaarlijkse be-
lasting, verbod op verkoop van zware alcoholische dranken 
(21% en meer) en een duidelijke beperking en spreiding van 
het aantal nachtwinkels in de stad.


