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Johan DEMUYT, voorzitter Jeugdhuis De Korre:

Jongeren niet betuttelen maar ondersteunen !

Het bestuur van De Korre met in het midden (met bril) Johan DEMUYT

Jeugdhuis De Korre (Lonchamplaan 29) is
onder leiding van Johan Demuyt terug dynamisch en actief. Jongeren kunnen in het
vernieuwde lokaal van De Korre samen het
nieuws bekijken, biljarten, praten, een
computerspel ontdekken, …
Samen met verantwoordelijke Sam Mat-ton
en het bestuur krijgt het jeugdhuis een nieuw
elan. Het Dagelijks Bestuur bestaat nu uit een
groep 15-jarigen. Ze planden

een pizza-avond, kerstboomversiering,
namiddag met chocoladefontein en heel wat
andere gezellige activiteiten. De tieners
zamelen ook geld in voor Music for Life. Ook
de muziekgroepjes die repeteren in De Korre
brengen heel wat animo.
Het jeugdhuis werd omgevormd tot een
gezellige ruimte. De bar werd vernieuwd,
televisie en internet geïnstalleerd, en
de muziekinstallatie wordt vernieuwd.

Ouders kunnen toetreden tot de Raad van
Bestuur om zo betrokken te zijn bij de
werking.
Volgend jaar bestaat De Korre 20 jaar !
Vooral de jongeren zullen het feestprogramma bepalen. Zij krijgen alle kansen
om te ontdekken en zich te ontplooien.
De Korre, een echte thuis voor alle Oostendse jongeren. www.joenk.be

CD&V-regio Oostende en CD&V-afdeling Oostende nodigen U uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 29 januari
2012 vanaf 11 uur in ‘Huize Astrid’, Gentstraat 6, te Oostende
Bij een hapje en een drankje klinken we samen met onze gast,
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse zaken
Steven Vanackere op het nieuwe jaar.
ALLEN VAN HARTE WELKOM!

Fractieleider Bart Plasschaert eens anders
Fractieleider Bart Plasschaert is reeds 18 jaar voorzitter van
VVW Inside Outside. Na een actieve surf- en zeilcar-rière
nam hij de fakkel over van Francis Maes. Bart heeft het
wind- en kitesurfen en de kleinzeilerij terug op de Oostendse
kaart gezet.

De club vervult ook een sociale taak
: mindervaliden zijn welkom en elk
jaar is er de stage voor blinden.
www.vvwinout.be
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De club is ook belangrijk voor toerisme :
de helft van de leden woont buiten de
regio. Wekelijks worden ook trainingen
georganiseerd. Het ultieme doel is in

Krista Claeys: Alle hens aan dek voor meer
ondernemen en werkgelegenheid in Oostende!
Oostende heeft veel economische troeven: een luchten zeehaven, een vismijn
met een nieuw elan (dankzij
CD&V ministers PEETERS
en CREVITS), voldoende
ruimte voor bedrijven, een
goede bereikbaarheid.
Toch blijkt dit niet voldoende en blijft
Oostende met gemiddeld meer dan
10 % werklozen kampioen van WestVlaanderen. Ondanks een dalende trend
mogen wij niet blind zijn voor dit cijfer.
Er waren de laatste jaren vele initiatieven
om ondernemen te stimuleren en werkloosheid aan te pakken :
• met Plassendale werd veel ruimte
gemaakt voor bedrijven,
• er is het Economisch Huis,
• fiscaal hoortOostende (door de inspanningen van Schepen Hilde VEU2

LEMANS (CD&V) bij de betere steden,
• er zijn talrijke investeringen in bouwopleiding,
• Oostende is voortrekker inzake hernieuwbare energie, ….
Er is echter nog meer nodig dan de
bestaande initiatieven.
Zo moet een bloeiende lokale middenstand zorgen voor leefbare en aangename woonkernen.
Wanneer traditionele handelskernen
(binnenstad, Alfons Pieterslaan, Torhoutsesteenweg van het Paard tot de Elisabethlaan, Nieuwpoortsesteenweg, ...)
ten prooi vallen van leegstand, is er nood
aan een beleid waarbij startende ondernemers begeleid en ondersteund worden
om te investeringen in die buurten.
Ook bij bouw- of vernieuwingsprojecten zou het voorzien van buurtwinkels
zeker een meerwaarde betekenen voor
bestaande en nieuwe bewoners.

Een centrummanager om
dergelijk actief
lokalisatiebeleid
te voeren is voor
Oostende geen overbodige luxe.
Een volwaardige passagiersluchthaven
kan de hele regio een boost geven.
De Oostendse haven poogt een plaats
te verwerven tussen de andere Belgische
havens. Met grote broer Zeebrugge vlakbij, is het belangrijk om te streven naar
een goede samenwerking tussen beide
havens, waarbij goede afspraken over
trafieken en specialisatieonze Oostendse
haven sterke impulsen kunnen geven.
Tenslotte streeft CD&V Oostende naar
maximaal overleg tussen het stadsbestuur en de representatieve ondernemers- en werknemersorganisaties ten
einde de beste beleidsbeslissingen te
kunnen nemen. Alle hens aan dek !
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De club telt 2 locaties : de inside aan
de Spuikom (vooral voor beginnende
watersporters), de outside op het
strand voor de paardenrenbaan (vooral
voor gevorderde wind- en kitesurfers).
O.l.v. Bart groeide de vereniging (ongeveer 750 leden) uit tot één van de grootste Vlaamse watersportclubs. De missie
is belangrijk: watersport democratiseren
en toegankelijk maken voor iedereen.
Toen BLOSO wegviel op de spuikom
nam Bart met zijn clubbestuur het
initiatief om stages te organiseren. Vaste
medewerkers werden aangetrokken
en talentvolle jonge zeilers en surfers
aangespoord om initiator te worden.
Dat resulteerde in een professionele
werking: elk jaar volgen meer dan
650 jongeren een stage.

2016 of 2020 een Oostendenaar uit
eigen kweek op de Olympische spelen
te zien. Door de organisatie van nationale en internationale surf- en zeilwedstrijden komen heel wat buitenlandse
watersporters naar Oostende.

