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Vlaanderen in actie

DE CENTEN VAN OOSTENDE

De Vlaamse regeringsploeg begon haar laatste
werkjaar. Ze investeert in mensen, in talent, in
de economie, in infrastructuur. Het Vlaamse
regeerakkoord is quasi volledig uitgevoerd, maar
de Vlaamse regering speelt ook in op de
veranderde economische conjunctuur met

DE STADSBEGROTING voor 2009

gerichte maatregelen om bedrijven en werknemers te helpen deze crisis te overbruggen. Het
mobiliteitsprobleem pakten we aan door het
veiliger aanleggen van gevaarlijke (kruis)
punten en het wegwerken van de zgn. ‘missing
links’ in het wegennet. We haalden ook
vracht-wagens van de weg door de uitbouw
van onze havens en de binnenvaart en door de
subsidië-ring van aanlegkaaien voor bedrijven.
Over heel het Vlaamse land zijn er samen met
de gemeenten belangrijke investeringen in
waterzuivering en waterbeheersing. Ons
milieubeleid leidt tot meetbare resultaten:
properder water, minder CO2 uitstoot, minder
nitraatvervuiling. De landbouwsector en het
platteland worden opnieuw gewaardeerd.
CD&V kiest ook resoluut voor de zwakkeren
in de samenleving. De wachtlijst in de bouw
van rusthuizen en ziekenhuizen is vrijwel volledig weggewerkt. Het aantal sociale woningen
breidde uit aan een tempo van meer dan 2000 per
jaar. Er werden al 7000 extra plaatsen in de
kinderopvang gecreëerd en meer dan 8000
plaatsen in de zorgsector. De jobkorting, de
studietoelagen en de zorgverzekeringsuitkering
werden opgetrokken. Het leerplichtonderwijs
werd kosteloos en de lat werd meer gelijk gelegd
tussen de onderwijsnetten.

Vlaanderen slaagde er bovendien in op minder
dan 10 jaar tijd schuldenvrij te worden. In
1999 bedroeg de Vlaamse schuld nog meer
dan 8 miljard euro. Die schuld is intussen
herleid tot 0. Nu willen we vooruitkijken.

Het toekomstplan ‘Vlaanderen in Actie’
moet van Vlaanderen een
topregio in Europa
maken, met werk
voor iedereen in een
goed leefklimaat.
Kris Peeters
Minister-President
van Vlaanderen

Ook in 2009 kan Oostende een evenwichtig budget voorstellen. Dit jaar was dit
echter, meer dan ooit, niet eenvoudig.Als één van de grootste aandeelhouders van
Dexia verliest de stad door de financiële crisis maar eventjes anderhalf miljoen
euro aan dividend en dus aan inkomsten. Anderzijds zijn er een aantal vaste
kosten die stijgen, ondermeer de energiekosten, de politiedotatie en de
personeels-kosten. Deze stijging is een gevolg van ondermeer loonindexatie.
Toch is waakzaamheid geboden en moet de Stad ook de komende jaren de
tering naar de nering zetten !

Enkele partijgenoten stelden Hilde Veulemans, schepen van Financiën en Bart Plasschaert, voorzitter van de raadscommissie Financiën, enkele vragen mbt de begroting.
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financieel niet gemakkelijk heeft. U werd
recent voorzitter van het Kursaal. Hoe
ziet u de verdere toekomst van deze parel
aan de Oostendse Kroon ?
Het Kursaaldossier is inderdaad een uitdaging. De stad heeft zeer zwaar financieel
moeten investeren om dit gebouw te renoveren tot een eigentijdse cultuurtempel.
Deze zware renovatielasten drukken dus
structureel op de resultaten van het Kursaal. Gelukkig heb ik nu een enthousiaste
en sterk geëngageerde ploeg achter mij
die dit veelzijdige gebouw zowel financieel als inhoudelijk met zowel culturele-,
horeca-, en B2B-bestemming als uithangbord voor Oostende wil promoten

CD&V OOSTENDE NODIGT UIT!
“De geschiedenis van de kust”
Door De Heer René Vandercruyssen, gepensioneerd leraar
VTI Oostende en stadsgids Oostende
We worden meegenomen langsheen onze kust, van 10.000
jaar geleden tot heden, en kijken ook even naar de toekomst.
Hoe goed kennen wij onze kust?
Woensdag 18 maart 2009, 14u30
Zaal Ter Duinen, Zwitserlandstraat 3, OOSTENDE; Gratis
toegang !
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“Te jong om oud te zijn: de kracht van ouderen in onze samenleving”
Door Mevrouw Sonja Claes, Vlaams Volksvertegenwoordiger.
Vrijdag 3 april, 20 uur
Hotel Burlington, hoek Vindictivelaan – Kapellestraat. Gratis
toegang !
Ouderen zijn met meer bezig dan alleen maar op de kleinkinde-ren
passen ! Hoe kunnen we onze samenleving organiseren om de
kracht van ouderen nog beter tot zijn recht te doen komen?
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Johan Demuyt (vertegenwoordiger
CD&V in Oostendse Haard):
Welke initiatieven op het vlak van
huisves-ting heeft Oostende in petto?
Met het stadsbestuur streven we naar een
divers, aangepast en betaalbaar woon-

Dominique Van Eynde (voorzitter
CD&V jongeren): Vanuit de jongeren
komen toch wel kritische vragen omtrent
de dotatie van 75.000 euro voor vzw Jong
Oostende en het gigantisch bedrag van
900.000 euro voor een skatepark. Moet er
niet meer aandacht besteed worden aan
het werken met kwetsbare groepen via
onder meer straathoekwerk en jeugdhuiswerking ?
Er wordt zoveel geld vrijgemaakt voor de
velodroom en de vzw omdat het bestuur
consequent haar beloftes uit het bestuursakkoord nakomt. Anderzijds is je pleidooi
voor méér middelen voor straathoekwerk
volkomen terecht. Voor de groeiende
groep jongeren die niet bereikt wordt
door het bestaande jeugdwerk, is
straathoek-werk en jeugdhuiswerking erg
belangrijk om deze jongeren te bereiken
en te laten participeren.

Ides Vanden Aweele (secretaris CD&V
Oostende): Het Oostendse Kursaal is
onmiskenbaar belangrijk voor de uitstraling van Oostende. Anderzijds is het een
publiek geheim dat het Kursaal het
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Tine Vermeesch
(gemeenteraadslid CD&V):
Bij de ondertekening van het lokaal pact
ging Oostende 2 engagementen aan:
enerzijds de belastingen niet verhogen en
anderzijds werk maken van een ondernemersvriendelijke fiscaliteit. Werd
hiermee rekening gehouden bij het
opmaken van het budget 2009?
De belastingen verhogen dit jaar en de
volgende jaren niet ! Door de ondertekening van het lokaal pact hebben we ons
ertoe verbonden dat de schulden van de
stad niet mogen toenemen. Gezien de
financiële situatie van de stad is het
helaas momenteel niet mogelijk om
bestaande belastingen af te schaffen.

aanbod. Anderzijds willen we woningen
met een slechte kwaliteit opsporen en
sanctioneren. Leegstand, verkrotting en
verwaarlozing worden belast. Maar we
willen niet alleen bestraffen maar ook
belonen. Eigenaars die de kwaliteit van
hun woning verbeteren kunnen rekenen
op een premie.

