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TERUG NAAR SCHOOL:

CD&V PLEIT VOOR EEN
VEILIG FIETSROUTENET
CD&V voert ieder jaar actie bij het begin van het schooljaar. Dit jaar
gebeurt dit onder de noemer “ veilig met de fiets naar school”. Nog veel te
veel wordt de schoolgaande jeugd met de wagen afgezet, als het kan vlak
voor de schoolpoort. Lees meer op pagina 4!
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TERUG NAAR SCHOOL: CD&V PLEIT VOOR EEN VEILIG FIETSROUTENET
Bij navraag blijkt dat vele ouders
vrezen voor de veiligheid van hun fietsende kinderen, vooral in het centrum
van de stad.
In verschillende gemeenten in Vlaanderen werd reeds een “veilig fietsroutenet” gemaakt. Daarbij duidt de
gemeente aan waar er veilige fietswegen naar de scholen kunnen genomen
worden. Dikwijls betreft het een
intergemeentelijke samenwerking. De
kaarten worden dan begin september
met de leerlingen meegegeven.
CD&V Oostende pleitte dan ook
voor een nieuw initiatief daaromtrent
want veel mensen uit de rand van de
stad (bijv. Konterdam, Zandvoorde)
verkiezen nu scholen buiten Oostende vanwege de zogenaamde betere
fietsverbindingen. De CD&V is er van
overtuigd dat er naar heel veel scholen
en vanuit heel veel richtingen heel
wat veilige alternatieven zijn om de
scholen in de stad te bereiken.
CD&V Oostende is blij vast te stellen
dat de bevoegde schepen aankondigt
een “veilig fietsen - kaart” te zullen

verspreiden waarop alle veilige fietsverbindingen van en naar de Oostende
scholen worden aangeduid. Hopelijk
kan deze kaart ook jaarlijks aangepast

worden met ondertussen verbeterde
of nieuw aangelegde fietspaden of
veilige fietsroutes.

CD&V PLEIT VOOR MEER FIETSEN
VOOR DE SCHOLEN
CD&V pleit voor het verhogen van
het aantal fietsen in de scholen die ter
beschikking van de leerlingen gesteld
worden. Er zijn op dit moment 12
middelbare scholen die elk 10 fietsen
in bruikleen kregen van het OCMW.
Een klas bevat meestal tussen de 15
en 20 leerlingen. Indien het OCMW
tussen september en juni elke school
10 extra fietsen zou uitlenen ( fietsen
die toch werkloos staan in het laagseizoen), dan kunnen daarmee de verplaatsingen naar het zwembad, musea,
of kleine excursies gemaakt worden.
Gemeenteraadslid Bart Plasschaert
en OCWM raadslid Frank Jongbloet
hebben reeds meermaals deze vraag
gesteld maar het OCMW gaat hier
niet op in !

Het spreekt voor zich dat de scholen
zelf zullen instaan voor het herstel
van deze fietsen en hiervoor de lokale
fietsenhandelaars zullen aanspreken.

CD&V OOSTENDE WAAKT OVER UW CENTEN!
De financiële situaties van heel wat Vlaamse steden is allesbehalve rooskleurig. Oostende is helaas geen uitzondering ter zake. De financiële crisis zorgt
er bovendien dat het voor de steden en gemeenten nog moeilijker wordt.
Hilde Veulemans, onze schepen van
financiën beaamt dit:” Door de wereldwijde financiële crisis krimpen de
inkomsten van de stad gevoelig. Het
planbureau becijferde dat Oostende de
komende 4 jaar een dikke 10 miljoen
euro inkomsten minder zal kunnen
inschrijven in de begroting. Alleen
al het grotendeels wegvallen van de
dividenden kost de stad drieënhalf
miljoen euro. Ook de inkomsten uit
onroerende voorheffing zullen veel
minder snel stijgen, net zoals heel wat
andere inkomsten.”
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De stad mag dan de nodige inkomsten
missen, de uitdagingen zijn er daarom
niet minder om. Keuzes dringen zich
dan ook op.
Hilde Veulemans: “Oostende zal
de komende jaren de tering naar
de nering moeten zetten. Concreet
betekent dit dat we moeten besparen. Dat klinkt niet populair, maar
het is absoluut noodzakelijk als we
de financiële toekomst van de stad
Oostende voor de komende generaties
willen veilig stellen. Mits een goede
budgettaire discipline kan dit gebeu-

ren zonder de bevolking te treffen met
extra belastingen. Daar wil CD&V
Oostende voor gaan binnen de huidige
coalitie. ”
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OOSTENDSE VISMIJN
DANKZIJ CD&V IN VLAAMSE HANDEN
Onlangs werd op de Oostendse
gemeenteraad de overdracht van
de vismijn aan het Vlaamse Gewest goedgekeurd. Dit was de enige
oplossing om een financiële ramp te
voorkomen.
Na de klacht van de Europese commissie over vermeende onterechte
subsidies ging het van kwaad naar
erger met de Vismijn. Het werd steeds
duidelijker dat een faling onafwendbaar leek.
Vlaams minister-president Kris

Peeters, tevens bevoegd voor Visserij,
trok – na overleg met Cd&V Oostende - het dossier naar zich toe .
Op zijn voorstel neemt het Vlaamse
Gewest de vismijn over van de stad
Oostende. De concessie over de
gronden komt terug naar het Vlaamse
Gewest, en alle opstaande gebouwen
worden mee overgedragen.
Op deze manier blijft de vismijn in
Vlaamse handen en zowel een dreigende faling als een buitenlandse
overname zijn hiermee van de baan.
CD&V Oostende en Vlaams par-

lementslid Johan Verstreken zijn
verheugd met dit positief nieuws en
werken volop mee met Kris Peeters
zodat de Oostendse vismijn een nieuw
elan krijgt met blijvende vismijnactiviteit.
Onze vertegenwoordiger in de Raad
van Bestuur, Tine Vermeesch, volgt de
evolutie op de voet !

“IN DE KIJKER”

Wie is Luc Dekeyzer?
Ik woon in Stene, in de Roekstraat 20.
Ik ben gehuwd met Christine Opsomer en papa van Stefanie en Jeroen.
Van opleiding ben ik regent wiskunde,
maar werk in de Nationale Bank van
België te Brussel.
Via Hilde Veulemans werd ik betrokken bij de verkiezingscampagne van
2006.
Alhoewel ik altijd al interesse had
voor politiek, kwamen in die periode
de kriebels weer boven. Als je iets
wilt realiseren in je stad, moet je je
verantwoordelijkheid durven opnemen.
In 2007 kwam ik in het CD&V bestuur van Oostende.

Waarom CD&V ?
Solidariteit, werken in team en met
goed bestuur zijn voor mij belangrijke
waarden en dit vind ik ook ten volle
terug bij CD&V Oostende.
Krista Claeys, onze enthousiaste
voorzitter, kon mij overtuigen om de
functie van ondervoorzitter op mij te
nemen.
De inloopperiode zit erop. We hebben
een dynamische groep in Oostende
en als coalitiepartner in het stadsbestuur leveren wij zeker een positieve
bijdrage.
Via dialoog en opbouwende kritiek
dragen wij bij tot het realiseren van
het bestuursakkoord.

Naar de toekomst toe wil ik verder
blijven werken voor alle Oostendenaars, maar in het bijzonder voor de
inwoners van Stene die soms wel eens
vergeten worden.

CD&V NODIGT UIT
Op 9 oktober gaat in de Ostend Queen te Oostende ons netwerkdiner door. Kostprijs 60 €. Inschrijven kan tot 30 september bij Krista
Claeys ( 059/ 70 60 85 ) of adv.kclaeys@skynet.be.
Op 13 november organiseert CD&V Oostende om 19.30 uur haar
tweede Amper Zand Quiz in Huize Astrid. Mooie prijzen en gezellige
ambiance zijn verzekerd. Inschrijven bij Bart Neyrinck ( 059/43 43 76 )
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