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CD&V Oostende

koos nieuwe voorzitter
Op de geslaagde nieuwjaarsreceptie
van CD&V OOSTENDE, verkozen
de leden Cyriac BORLOO tot
nieuwe afdelingsvoorzitter. Daarnaast werden Roger LEFEVERE
verkozen tot voorzitter van de
senioren, Christa SCHNELLER tot
voorzitster van Vrouw & Maatschappij en Klaas KLEPPE tot
jongerenvoorzitter.

Voorzitter:
Cyriac Borloo, c.borloo@telenet.be
Secretariaat:
Nieuwpoortsesteenweg
53, 8400 Oostende
059/51.03.18
Mandatarissen:
Hilde Veulemans, schepen en
provin-cieraadslid
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.oostende.cdenv.be

Op de nieuwjaarsreceptie dankt Bart PLASSCHAERT, geflankeerd door de CD&Vmandatarissen, Krista CLAEYS bij haar afscheid als voorzitter.

Tijdens de traditionele toespraken
werd ook tijd genomen om uittredend
afdelingsvoorzitter Krista CLAEYS
in de bloemetjes te zetten.
Bart PLASSCHAERT, fractievoorzitter in de gemeenteraad, benadrukte de
tomeloze inzet van Krista CLAEYS,
die 6 jaar lang de functie van afdelingsvoorzitter uitoefende.
Zij heeft ons geleid als een hechte
groep, aldus Bart PLASSCHAERT.
Krista CLAEYS blijft wel actief bestuurslid van CD&V OOSTENDE.
Cyriac BORLOO (42) is advocaat,
gehuwd met Ann VERHAEGHE en
vader van 3 kinderen.
In zijn dankwoord benadrukte de
nieuwe afdelingsvoorzitter dat poli-

tiek een teamsport is, waar de voorzitter, zoals een trainer in het voetbal,
niets te betekenen heeft indien hij niet
beschikt over een sterk team ‘op het
veld en achter de schermen’.
Hij stelde vast dat er meer en meer
interesse is voor een ernstige politiek, waarbij men zich niet beperkt tot
holle slogans, maar oplossingen zoekt
en aanbiedt die garanties bieden op
lange termijn.
Hij beloofde ook dat de CD&V en
haar mandatarissen, Johan VERSTREKEN, Hilde VEULEMANS,
Bart PLASSCHAERT, Tine VERMEESCH, Myriam AZOU, Luk DE
VLEMINCK en Frank JONGBLOET,
zich daarvoor zullen blijven inzetten.

Omtrent het

postgebouw

Het spreekt vanzelf dat het gebouw
een “nieuw landmark” zal zijn in
onze stad.
Ook de aanvraag om te worden
erkend als ‘cultuurcentrum type A’
getuigt van de nodige ambitie.
Toch heeft CD&V 2 belangrijke
kant-tekeningen bij het project.
1. We weten dat de renovatie van een
historisch beschermd gebouw handenvol geld kost. We vragen met aandrang
dat het bestuur de kostprijs streng onder
controle zou houden. De renova-tie van
het kursaal is een voorbeeld dat best
niet opnieuw gevolgd wordt. Nu reeds
wordt beweerd dat de renovatie tot 30
miljoen euro zal kosten.

2. Anderzijds willen we ook onze
grote bezorgdheid uiten met betrekking tot de invulling van het centrum.
Vele Oostendse culturele
verenigingen wachten bang af hoe de
uitbating er zal uitzien, en of ze al dan
niet, en tegen welke prijs, de zalen
zullen kunnen gebruiken.
Deze vrees konden we ook duidelijk
voelen ter gelegenheid van de
prijsuit-reiking van de cultuurraad.
We hopen dat de cultuurdienst snel een
businessplan en een specifiek cultuurbeleidsplan voor het postgebouw aan

de gemeenteraad zal voorleggen. Pas
op die manier zal men tot een echte
symbiose tussen het kursaal en
het postgebouw komen en kunnen ook
de belangen gewaarborgd worden van
de Oostendse culturele verenigingen.
CD&V zal dit dossier in elk geval van
zeer nabij opvolgen, en dit in samenspraak met een ruime delegatie van de
Oostendse culturele verenigingen.
Bart PLASSCHAERT
Fractieleider CD&V
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CARNAVAL-

FEEST
Zaterdag 13 februari organiseerde de
denktank sociaal beleid o.l.v. Frank
JONGBLOET voor de tweede keer
een kindercarnaval. Een 70-tal kinderen genoten er van een toffe namiddag vol spel en animatie. Nadat alle
pannenkoeken en chocolademelk verorberd waren trok iedereen tevreden
naar huis met een leuk aandenken.

2.
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Nu Oostende dit jaar cultuurstad
van Vlaanderen is, komt ook de
toekomst van ‘het postgebouw’
meer en meer in de belangstelling.
Vanuit de CD&V-fractie hebben
wij het college van burgemeester en
schepenen proficiat gewenst met de
uitwerking van de plannen om het
postgebouw om te bouwen tot
cultuurcentrum. Het is nu duidelijk
hoe de financiering zal gebeuren en
dat is, ons inziens, goed geregeld.
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