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OOSTENDE

Deze nieuwe feiten doen elke 
verantwoordelijke, zowel 
beleidsmensen,ouders, scho-
len, jeugdverenigingen en 
jeugdhuizen, nadenken hoe 
in de toekomst dergelijke ge-
welddaden kunnen verhin-
derd worden.

Enkel een grondige mentali-
teitswijziging met een grotere 
aandacht voor waarden als 
geweldloosheid, respect voor 
elkaar en verdraagzaamheid 
zal hiertoe kunnen bijdragen.

CD&V Oostende heeft in 
haar verkiezingsprogramma 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen gepleit voor een selec-
tief en weldoordacht gebruik 
van beveiligingscamera’s in 
de uitgaansbuurt, de verla-
ten wandelstraten en plaatsen 
waar het openbaar vervoer 
samenkomt . Een 24 uur op 
24 uur toegankelijk wijkkan-

toor in het New Helmond 
complex zou trouwens geen 
overbodige luxe zijn.

CD&V Oostende dringt dan 
ook aan op de snelle plaatsing 
van deze camera’s hetgeen 
trouwens al werd goedge-
keurd in de Gemeenteraad.

Toch blijft CD&V Oostende 
geloven dat een veilige en aan-
gename uitgangsbuurt mo-
gelijk is en zal zij haar volle 
medewerking geven aan alle 
initiatieven die dit willen hel-
pen realiseren; Sensibilisering 
via positieve acties moet in 
Oostende opnieuw een aan-
genaam klimaat maken voor 
zowel  jongeren als uitbaters. 

■ CD&V Oostende is bezorgd over de veiligheid in Oostende 
na de verschillende feiten van geweld de afgelopen zomer.

CD&V IS BEZORGD 
       OM OOSTENDE

Fractiefeest was een succes
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Op 7 september 2008 ging het jaarlijkse fractiefeest door. Ook dit jaar was deze editie 
een succes, zowel naar aantal gasten als naar sfeer en gezelligheid.

Minister Hilde Crevits, Senator Pol Van Den Driessche, Volksvertegenwoordiger Hen-
drik Bogaert en Vlaams Parlementslid Johan Verstreken waren van de partij, net als 
onze mandatarissen en vele leden en sympathisanten.

■ ■ ■ ■ ■
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Op die manier kan het Huis 
van het Nederlands West-
Vlaanderen zijn steentje bij-
dragen tot inburgering van 
anderstaligen in onze maat-
schappij, meer in het bijzon-
der tot de integratie op de ar-
beidsmarkt. Dit doet het Huis 
onder meer door op zoek te 
gaan naar extra stageplaatsen 
en door de brugfunctie op 
zich te nemen tussen de NT2-
cursisten en de stageplaatsen. 

Provincieraadsleden Ignace 
Dereeper en Hilde Veulemans 
vinden het in elk geval een 
heel goed initiatief.

Het project ‘Organisatie van 
inleefstage voor NT2-leer-
ders met als doel hun kansen 
op de arbeidsmarkt te ver-
groten’ werd oorspronkelijk 
met subsidie van de Vlaamse 
Gemeenschap in het leven ge-
roepen. 

De eerste interne stageperi-
ode werd uitgevoerd in de 
regio Brugge. Uit de evaluatie 
bleek dat er grote vorderin-
gen gemaakt waren op het 
vlak van de taalbeheersing 
en administratieve vaardighe-
den. Daarnaast bleek dat de 
stagiair gedurende de stage 
een positieve evolutie had 

doorgemaakt met betrekking 
tot het durven gebruiken van 
de Nederlandse taal. 

Door deze positieve evalu-
atie en de meerwaarde die 
dit meebrengt voor de an-
derstalige werd beslist om dit 
project in twee fasen uit te 
breiden. In een eerste fase zul-
len de inleefstages uitgebreid 
worden naar alle antennes 
van het Huis van het Neder-
lands West-Vlaanderen. Dit 
betekent dat de mogelijkheid 
geboden wordt om stage te 
lopen in Ieper, Kortrijk, Oost-
ende, Roeselare en Brugge. In 
een tweede fase zullen ook 
externe stageplaatsen gezocht 
worden zodat NT2-cursisten 
ook buiten het Huis van het 
Nederlands hun stage kun-
nen voltooien. 

De Provincie West-Vlaanderen heeft tot 2012 een jaarlijkse 
steun van 25.000 euro toegezegd aan het Huis van het Neder-
lands om het project ‘Inleefstage voor leerders NT2 (Neder-
lands voor anderstaligen)’ verder uit te bouwen. 

PROVINCIE STEUNT INLEEFSTAGE HUIS VAN HET NEDERLANDS

235TIPS
OM ACTIEF 

TE GENIETEN
De nieuwe GRATIS pocket-
uitgave ‘Recreatiegids West-
Vlaanderen’ van Westtoer 
blijft dé inspiratiebron om 
actief te genieten. De uitga-
ve bundelt niet minder dan 
235 tips in de Westhoek, 
het Brugse Ommeland, de 
Leiestreek en aan de Kust. 
Fietsen en wandelen is de 
rode draad. 

Met zeventien provinciedo-
meinen, negen groene assen 
(langs voormalige spoor-
wegbeddingen) en twin-
tig bossen biedt de pocket 
‘Recreatiegids West-Vlaan-
deren’ een uniek overzicht 
van het rijke natuuraanbod 

in de provincie. 

De ‘Recreatiegids West-
Vlaanderen’ is gratis te 
verkrijgen bij Westtoer en 
bij het provinciaal informa-
tiecentrum Tolhuis (provin-
cie@west-vlaanderen.be of 
0800 20 021)

Geniet, net als provincieraadslid Ignace Dereeper, al 
wandelend van ons prachtig West-Vlaanderen!

“Ook met de �ets is het ge-
nieten van onze provincie”, 
zo laat ons provincieraads-
lid Hilde Veulemans weten.








