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oostende
De crisis houdt iedereen bezig. Mensen 
zijn bezorgd om hun job, jongeren om hun 
toekomstkansen. Bedrijfsleiders vragen 
steunmaatregelen. Welzijns- en gezond-
heidsinstellingen vragen dat er ruimte 
blijft voor de gerechtvaardigde stijgende 
zorgvragen.
In een hoekje wachten tot het allemaal 
achter de rug is, is voor CD&V geen op-
tie. Ook als het vandaag niet meezit, moet 
morgen worden voorbereid. Ons uitgangs-
punt blijft: aanmoedigen wie vooruit kan, 
zorgen voor wie dreigt achter te blijven, 
kansen geven en opportuniteiten ontwik-
kelen. Daarom hebben we met de Vlaam-
se regering zeer concrete doelstellingen 
geformuleerd. Vlaanderen moet in actie 
komen om een topregio te worden waar 
iedereen meetelt en waar het goed is om 
te wonen, te werken, te ondernemen.
Daarnaast zijn er grote uitdagingen die 
het nationale niveau overschrijden: de 
klimaatverandering, energie, de financiële 
crisis. Wij hebben nood aan afdwingbare 
spelregels op wereldvlak. Op de eerste 
plaats door binnen Europa zelf orde op 
zaken te stellen, zoals bv. met de Euro-
zone en het Europese klimaatplan. Op de 
tweede plaats door op wereldvlak met één 
stem te spreken namens Europa. Hiervoor 
is een sterk Europa nodig. 
Als geen ander weet CD&V wat het is 
om verantwoordelijkheid op te nemen. 
Durven beslissen, in overleg, rekening 
houdend met wie (nu nog) aan de kant 
staat. Als het stormt, kan u op de Vlaamse 
christendemocraten rekenen.

Kris Peeters

Jean Luc Dehaene

Sterk in moeilijke tijden

Johan Verstreken
Oostende
Vlaams 
volksvertegenwoordiger

5de plaats Vlaams parlement

Kristof Vermeire
Bredene
Fractieleider 
gemeenteraad

5de opvolger Vlaams parlement

Bart Plasschaert
Oostende
Fractieleider 
gemeenteraad

11de opvolger Vlaams parlement

Bart Halewyck
Gistel
Burgemeester

18de plaats Vlaams parlement
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Liefst 95 procent van het Vlaams regeerakkoord is 
verwezenlijkt. Het resultaat is voelbaar tot in alle 
hoeken van de regio Oostende. Hieronder vindt u 
enkele concrete realisaties uit uw buurt.

Johan Verstreken en 
Tine Vermeesch voor het 
gerestaureerde zeilschip 
Mercator in Oostende.

Aankoop veegmachine om Ichtegem schoon, goed onderhouden 
en veilig te houden.

In het Sociaal Huis in Bredene wordt straks onder meer de volledige 
OCMW-administratie, de sociale dienst en het sociaal verhuurkantoor 
ondergebracht. Het project werd mogelijk dankzij een flinke subsidie 
van de Vlaamse Gemeenschap.

Kristof Vermeire en Bart Plasschaert aan de Spuikom op de grens van 
Bredene en Oostende. De steigers en de slipways worden heraange-
legd.
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Renovatie van de Stationsstraat en de naastliggende oevers van het 
vaardeken in Oudenburg.

Gistel in de ban van de wind: zowel de ultra-moderne windturbine’s 
als de volledig gerestaureerde Oostmolen zijn een visitekaartje voor Gistel.

Bezorgd voor de toekomst van de wereld waar onze kinderen zullen in 
opgroeien, groene energie, ook in Gistel ... een must

Vernieuwing Gistelsesteenweg in Oostende met aandacht 
voor de zwakke weggebruiker.

Onthaasten in De Haan. De afgelopen jaren werd het domein La Potinière 
heringericht tot een groen en kindvriendelijk park.

Verbreding van de Zeedijk in Middelkerke.
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colofon

Johan Verstreken, 5de plaats 
In 2000 nam ik voor het eerst deel aan verkiezin-
gen, hoewel ik de politieke wereld al een tijdje 
met veel belangstelling volgde. Als schepen 
van onder meer cultuur, gelijke kansenbeleid en 
landbouw kreeg ik de kans om mij ten volle in te 
zetten voor mijn geboortestad Oostende. 

In 2004 werd ik als Vlaams volksvertegenwoor-
diger verkozen om de belangen van de hele regio 
Oostende in het Vlaams parlement te verdedigen. 
Ik volg er de thema’s cultuur, media, toerisme, 
buitenlands beleid en de visserijsector op.  

Bart Halewyck, 18de plaats 
In 2006 kreeg ik eerder onverwacht de burgemees-
tersjerp van Gistel toevertrouwd. Wat aanvankelijk 
een ‘mission impossible’ leek, groeide uit tot een 
passie van jewelste. Betrokken zijn met je ge-
meente, een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor 
je medeburgers, en krijtlijnen uittekenen voor het 
lokale bestuur, daar sta ik , Bart Halewyck, voor.

Menselijke warmte, sociale geborgenheid en 
maatschappelijk engagement staan nu eenmaal 
helemaal bovenaan in mijn agenda. Wie me kent 
weet dat ik me meer dan 100% geef...

Kristof Vermeire, 5de opvolger 
Onlangs werd ik 35, maar ik draai al ruim dertien 
jaar mee in de politiek. Ik studeerde maatschappe-
lijk werk en politieke wetenschappen. Als student 
werd ik lid van de CD&V-jongeren. Politiek was 
voor mij een logisch vervolg op mijn vroegere 
engagement als KSA-leider.

In Bredene ben ik fractieleider in de gemeenteraad. 
Beroepshalve ben ik medewerker in de CD&V-Ka-
merfractie. Ik volg er de commissie Sociale Zaken 
op en diverse thema’s: ziekteverzekering, ouderen-
zorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen…

Bart Plasschaert, 11de opvolger 
Ik ben leerkracht aan het Sint-Andreas instituut te 
Oostende. Ik volgde een opleiding geografie aan de 
KU te Leuven en heb speciale interesse voor stede-
lijke problematiek. In mijn vrije tijd ben ik actief 
als voorzitter van VVW Inside Outside, één van de 
meest bloeiende watersportverenigingen langsheen 
onze Vlaamse kust. In de vorige legislatuur was ik ac-
tief in de OCMW raad. Sinds 2006 ben ik fractieleider 
in de gemeenteraad te Oostende. Verder zetel ik ook in 
de autonome gemeentebedrijven voor stadsvernieuwing 
(AGSO) en energiebesparing (EOS). Ook de intercom-
munale kustreddingsdienst (IKWV) volg ik op.




