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iedereen inbegrepen

Familiedag CD&V Oostende 
groot succes
Ook lijsttrekker Krista Claeys voorgesteld

CD&V trekt naar de verkiezingen met de 
slogan {iedereen inbegrepen}.
Voor CD&V gaat besturen in de eerste plaats 
om mensen. Het beleid moet aandacht heb-
ben voor iedereen en dicht bij de mensen 
staan. Mensen willen zich thuis voelen en deel 
uitmaken van hun buurt. 

{iedereen inbegrepen} wil niet zeggen dat 
iedereen een blanco cheque krijgt. Als we 
pleinen en wijken verfraaien en opnieuw 

inrichten dan staat daar tegenover dat deze 
investeringen gerespecteerd worden. Als we 
inspanningen doen voor onderwijs dan staat 
daar de wil tegenover om spijbelaars naar 
school te sturen. Als we het aan de school-
poort verkeersveiliger maken, dan staat daar 
de wil tegenover om de regels te respecteren 
en kinderen het verkeersreglement bij te bren-
gen. Als we mensen steunen in hun integratie, 
dan volgt daaruit ook de wil om de taal van 
de buurt te leren en te spreken. 

{iedereen inbegrepen}

Zondag 13 mei waren meer dan 2000 
enthousiaste mensen op de Familiedag van 
CD&V op het Petrus en Paulusplein te Oos-
tende. Wouter Beke was duidelijk in zijn toe-
spraak: gezinnen zijn prioriteit voor CD&V. 
Op de familiedag, waar ook nagenoeg alle 
CD&V-ministers en staatssecretarissen wa-
ren, werd ook de Oostendse lijsttrekker voor 

CD&V, Krista CLAEYS voorgesteld.
Meer over Krista Claeys op pagina 8!

De volledige toespraak van Wouter BEKE 
kan u lezen via onze website www.oostende.
cdenv.be of  onze facebookpagina.
Op onze site en facebookpagina vindt u ook 
de foto’s van deze geslaagde dag.
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Onze CD&V-lijst voor kiesdistrict 
Oostende
Annie Cool, schepen in Gistel, trekt 
onze lijst. 

Op 2 staat Kristof  Vermeire, CD&V-
fractieleider in de gemeenteraad van 
Bredene. 
Schepen en provincieraadslid Hilde 
Veulemans uit Oostende volgt op 3. 
Katrien Goemaere, gemeenteraadslid 

in Middelkerke, is onze kandidate op 
plaats 4.
De Ichtegemse OCMW-voorzitter, 
Koen Pattyn, vinden we terug op 5.
Veronique Defruyt (De Haan), Kelly 
Osaer (Gistel) en Wim Desender 

(Middelkerke) zijn onze kandidaten op 
plaatsen 6, 7 en 8.

Vlaams parlementslid Johan Verstreken 
duwt deze lijst vanop de 9de plaats. 

Provincieraadsverkiezingen 
Op 14 oktober trekken we 
naar de stembus om 72 pro-
vincieraadsleden te verkiezen. 
9 daarvan komen uit district 
Oostende.

De Provincie besliste vorig jaar 
om haar handhavingsbrigade, 
actief in de verschillende pro-
vinciedomeinen, uit te breiden. 
Momenteel telt de ploeg 4 
leden, een 5de persoon wordt 
aangeworven. 

De provinciedomeinen zijn in eerste 
instantie een plaats voor natuur, rust en 
ontspanning. Ze hebben echter ook een 
schaduwzijde. Af  en toe vinden er in-
breuken plaats. Om dergelijke feiten in 

de West-Vlaamse provinciedomeinen te 
kunnen voorkomen richtte de Provincie 
bij wijze van proefproject in september 
2009 een gespecialiseerde handhavings-
brigade op. Deze ploeg van bijzondere 
veldwachters ziet toe op de naleving 
van de wetgeving in de domeinen en 
bewaakt de openbare orde. 
Met de uitbouw van de handhavings-
brigade komt de Provincie tegemoet 
aan de vraag naar veiligheid, netheid en 
orde bij de bezoekers.

Ruimere handhavingsbrigade zorgt voor meer 
veiligheid in provinciedomeinen

Provinciaal domein Raversijde
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Een diagnose ‘prostaatkanker’ veran-
dert veel in het leven van een man en 
zijn naasten. Soms zijn er nog heel wat 
vragen waarop de patiënt en zijn omge-
ving een antwoord zoeken. Bovendien 
praten mannen niet altijd gemakkelijk 
over hun prostaatlijden. 
De vzw PSA Vlaanderen en de Provin-

cie willen met het initiatief  dit taboe 
helpen doorbreken. De thema’s die aan 
bod komen gaan o.a. over de behan-
delingen en de neveneffecten, urine-
verlies, erectiestoornissen en gezonde 
voeding. Er is telkens een uroloog 
aanwezig. 

Praktisch
Plaats: Provinciehuis Boeverbos, Ko-
ning Leopold III-laan 41 in Brugge

Data: 
dinsdag 19 juni 
dinsdag 18 september
dinsdag 16 oktober 
dinsdag 18 december  

Uur: 
telkens om 14u30 

De thema’s en sprekers per sessie zijn 
terug te vinden op de website, 
www.psavlaanderen.be
De activiteiten zijn gratis. 
Inschrijven is verplicht en kan via mail 
naar psavlaanderen@hotmail.com of  
via 050 45 31 52 

Provincie organiseert themamomenten 
over prostaatkanker

Sinds maart 2012 kunnen man-
telzorgers, professionele zorg-
verleners, ouderen enz. via de 
website www.kortverblijven.
be gemakkelijker op zoek gaan 
naar een tijdelijke opvang voor 
een zorgbehoevende oudere in 
een centrum voor kortverblijf. 
Via de website worden momen-
teel in West-Vlaanderen 330 
kamers in 75 West-Vlaamse 
centra voor kortverblijf aange-
boden. Het aanbod wordt nog 
uitgebreid. Een aanvraag voor 
een kamer kortverblijf kan online 
verstuurd worden naar een van 
de centra. Daarnaast verzamelt 
de site ook informatie over de 
dienstverlening van elk deelne-
mend centrum voor kortverblijf. 

Initiatiefnemers
De website is een initiatief  van de Pro-
vincie West-Vlaanderen en de vier andere 
Vlaamse provinciebesturen. De Provincie 

wil hiermee enerzijds de zoektocht naar en 
de aanvraag voor vrije kamers kortverblijf  
vereenvoudigen en anderzijds ook de be-
schikbare plaatsen optimaal benutten en een 
gebruiksvriendelijk werkinstrument voor de 
centra kortverblijf  aanbieden.

Nood aan opvang
Zorgbehoevende ouderen hebben soms 
tijdelijk nood aan zorg en opvang buiten 
hun thuisomgeving, bv. omdat ze tijdens 
een revalidatieperiode extra zorg nodig heb-
ben, of  wanneer de persoon die normaal 
voor hen zorgt, ziek of  afwezig is. Een 
centrum voor kortverblijf  kan, gedurende 
een bepaalde periode en buiten het thuis-
milieu, die tijdelijke opvang en verzorging 
bieden. De oudere kan dag en nacht of  
alleen ’s nachts in het centrum opgevangen 
worden. Een zorgbehoevende oudere kan 
voor maximum 60 opeenvolgende dagen 
en maximum 90 dagen verspreid over een 
kalenderjaar opgenomen worden in een 
centrum kortverblijf.

Het aanbod
Een centrum voor kortverblijf  is steeds ver-
bonden aan een woonzorgcentrum en biedt 
dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische 
en verpleegkundige verzorging, activering 
en revalidatie, animatie- en ontspanningsac-
tiviteiten, psychosociale ondersteuning en 
sociale contacten met andere bewoners. In 
vergelijking met de andere provincies telt 
West-Vlaanderen het grootste aantal centra 
voor kortverblijven.

Voor meer info: www.kortverblijven.be

Provincie stelt website aanbod kortverblijf voor
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
www.west-vlaanderen.cdenv.be 
Mailen kan naar fractiesecretariaat.
west-vlaanderen@skynet.be
Bellen naar 050/38.58.91 of 
059/51.03.18

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

8

Iedereen inbegrepen, ook u!

Krista Claeys gaat voor Oostende
Krista Claeys: “CD&V heeft de ingrediënten voor Oostende. Wij gaan 
voor een stad met een bestuur op mensenmaat, gedragen door men-
sen, waar rechten en verantwoordelijkheden hand in hand gaan.”

Oostende is een ondernemende stad. 
CD&V wil aanmoedigen en versterken wie 
op eigen kracht vooruit wil. Sterke onder-
nemingen bieden een sterke toekomst voor 
onze kinderen. 
Het is niet alleen goed leven in Oostende, 
het is er ook goed ‘samen’leven. Mensen 
die elkaar op een spontane manier vinden 
in toneelverenigingen, carnavalsgroepen, 

sportclubs, dat is de lijm van onze samen-
leving en dat moeten we stimuleren en 
ondersteunen.
Ook inspraak is belangrijk. Politiek is een 
zaak van iedereen. Het zijn de mensen 
waarvoor we het doen, het zijn dan ook de 
mensen die moeten gehoord worden. 
Natuurlijk is er nog werk : (jeugd)werkloos-
heid, vereenzaming, veiligheid, parkeren 

en mobiliteit, 
betaalbare wo-
ningen, het zijn 
problemen die 
we samen te lijf  
zullen gaan.
Politiek is geen eenrichtingsverkeer, maar 
veronderstelt de betrokkenheid én de ver-
antwoordelijkheidszin van iedereen.”

Ides Vanden Auweele:
“Aangenaam wonen in Oostende:
de uitdaging voor de toekomst!”
Destijds kwamen we, zoals veel 
jonge gezinnen, in de Interbel-
lumwijk wonen. Wonen in de 
stad heeft immers een enorm 
potentieel. Je hebt alles bij de 
hand: winkels, scholen, sportin-
frastructuur, ontspanning en als 
benijdenswaardige bonus: zee 
en strand op wandelafstand.

20 jaar geleden werd ik voorzitter van het 
“straatcomité” in de Plantenstraat, met als 
doel de sociale cohesie tussen de buren 
te versterken door middel van speelstra-
ten, BBQ,… We hielden daar een sterke 
vriendengroep aan over in een bijzonder 
leuke straat.
De voorbije jaren merkten we echter een 
sterke toename van allerlei vormen van 
overlast in de zone rond de Torhoutse-

steenweg (tussen Petit-Paris en het Mac-
Leodplein). 

DE INTERBELLUMWIJK ALS 
MODEL VOOR ACTIE
Eind 2010 organiseerde ik samen met 
enkele leden van het ‘Plant-Een-Straat-
comité’ een info-avond voor de buurtbe-
woners. Hier peilden we naar de groeiende 
bezorgdheid om de gestegen overlast. 
De grote opkomst was een duidelijke 
indicatie om er onder de vorm van een 
actiecomité mee verder te gaan.
Uit dit vastberaden team, spoedig uitge-
breid met bewoners uit andere straten 
van de Interbellumwijk, ontstond het 
Interbellumcomité. Deze politiek neutrale 
actiegroep plaatste de aanpak van diverse 
vormen van overlast hoog op de stadsa-
genda. Vandaag verlenen de stadsdiensten 

hun volle medewerking. De buurt herleeft 
en bewoners hebben er weer vertrouwen in 
dat het de goede richting uitgaat.

CD&V zet hoog in op aangenaam wonen 
in de stad. CD&V wil ijveren dat overlast 
kordaat en doortastend, maar op mense-
lijke wijze, wordt aangepakt. Niet alleen in 
de Interbellumwijk maar in heel Oostende. 
Het stadsbestuur mag niet wachten op 
actiecomités om problemen in de stad be-
spreekbaar te maken, maar moet deze pro-
actief  en structureel aanpakken en hiervoor 
de nodige mensen en middelen vrijmaken! 
Een groter gewicht van CD&V in het Oos-
tendse stadsbestuur staat hiervoor borg! 

IDES VANDEN AUWEELE
Secretaris CD&V 

Oostende
5° plaats Gemeenteraad


