
Uitbouw van een 
toeristische luchthaven

Ik vind het belangrijk dat er een goede structuur komt voor 
de luchthaven van Oostende en dat werk wordt gemaakt van 
meer passagiersvluchten – die veel minder hinderlijk zijn voor 
omwonenden – en citytrips. Als Oostende uitgroeit tot city-
trip-luchthaven, komt dit de toeristische sector van Oostende 
en van de hele West-Vlaamse provincie ten goede. Vanuit het 
Vlaams Parlement wil ik alle lokale dossiers zoals het post-
gebouw in Oostende, de problemen in de visserijsector en de 
zorgsector verder ondersteunen. 

Johan Verstreken, Johan.verstreken@vlaamsparlement.be
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Uitdagingen in 
de nieuwe bestuursperiode
In het bestuursakkoord dat 
werd opgesteld voor de drie 
beleidspartijen (Spa, CD&V 
en VLD) hebben wij onze 
stempel gedrukt! 

Drie voorbeelden: de uit-
bouw van een Economisch 
Huis (stond alleen in ons 
verkiezingsprogramma!), de 
toegankelijkheid van de stad 
en de ondersteuning van het 
verenigingsleven.

Als schepen van Toerisme 
wil ik onze stad verder uit-
bouwen tot een attractieve 
bruisende stad. Waar anders 
vinden de mensen uit het bin-
nenland een boordevol ver-
blijf op de "kortste weg naar 
de kust"? Voor wie openstaat 
verrast Oostende in alle op-
zichten. Wij Oostendenaars 
voelen dat toch ook zo?

Waar ik sterk voor ijver is de 
komst van een nieuwe jeugd-
herberg:een absolute must 
voor jeugdig toerisme.

Dit zijn maar enkele voor-
beelden van waar we met 
onze hele ploeg hard aan wil-
len werken.

Hilde Veulemans
hilde.veulemans@

oostende.be

Oostende blijven zoenen
Ik ben een geboren Oostendenaar en dit  is mijn 2de man-
daat.  De vorige bestuursperiode zetelde ik in de OCMW-
raad. In oktober werd ik met 1073 stemmen rechtstreeks 
verkozen in de gemeenteraad en werd ik fractieleider. Met 
mijn gekende gedrevenheid zet ik mij in voor onderwijs, 
sport, cultuur en ruimtelijke ordening. Mijn campagneslo-
gan was: ‘Oostende, een stad om te zoenen’. Daar blijf ik 
achter staan en ik doe er alles aan om dat zo te houden.

Bart Plasschaert, b.plasschaert@telenet.be

Gezondheidszorg 
blijft mijn DA-DA

Ik dank de kiezers omdat 
ik opnieuw de kans krijg 
in de gemeenteraad mee 
te werken aan het beleid. 
De zorg voor zieken, be-
jaarden, minderbedeelden 
blijft zeer belangrijk en 
vergt heel wat inspanning. 
Naast het voorkomen van 
problemen als agressie, 
drugs, roken, proberen we 
de zorg zoveel mogelijk 
uit te bouwen in onze stad 
zelf, zodat we zieken lo-
kaal kunnen helpen. 

Myriam Azou
Myriam.azou@

pandora.be

Nieuw 
maar laaiend 
enthousiast
Als kersvers gemeente-
raadslid wil ik mijn aan-
dacht toespitsen op het 
jeugdbeleid en de visse-
rij. Oostendenaars stellen 
zich vragen: “Wat gaat er 
gebeuren met de vismijn? 
Kunnen we blijven con-
curreren? Komt àlle jeugd 
aan bod? Wat kunnen we 
hen bieden?” Deze en nog 
zovele vragen moeten we 
bestuderen, aankaarten en 
antwoorden voorstellen. 
Nog veel werk, maar wel 
heel uitdagend! 

Tine Vermeesch
Tine.vermeesch@

skynet.be

Een duidelijk sociaal beleid
Als OCMW-raadslid wil ik erover waken dat het sociaal be-
leid in Oostende een duidelijke richting volgt. Iedere Oosten-
denaar moeten we hierbij betrekken. De sociaal zwakkeren 
moeten kansen krijgen om te klimmen op de sociale ladder. 
Het geld moet gaan naar wie het echt nodig heeft. Samenwer-
ken met plaatselijke verenigingen is de ideale formule. Het 
organiseren van activiteiten door het beleid mag niet ten kos-
te gaan van de mooie initiatieven van al bestaande groepen. 

Frank Jongbloet, Frank.jongbloet@skynet.be

De KMO’er, 
thuis in 
Oostende
Als nieuweling in de politiek 
en in de Oostendse gemeen-
teraad lijkt het mij aange-
wezen om voorlopig vooral 
goed te kijken en te luiste-
ren. Met onze schepen Hilde 
Veulemans en de collega-ge-
meenteraadsleden beschikt 
CD&V Oostende over heel 
wat ervaring, die ik hoop te 

benutten tijdens mijn inrij-
periode. Eén van de kern-
punten van het CD&V-
verkiezingsprogramma, 
nl. de oprichting van een 
Economisch Huis, werd 
opgenomen in het coalitie-
akkoord. Zoals beloofd in 
mijn verkiezingsfolder zie 
ik er op toe dat het Econo-
misch Huis geen exclusief 
onderonsje wordt van de 
grote economische spelers. 
Ook de Oostendse KMO's 
en de kleinhandel moeten 
we betrekken bij de uit-
bouw van het Economisch 
Huis.

Luc De Vleminck, 
lucdevleminck@

agencevanbeckevoort.be

CD&V houdt woordCD&V houdt woord
Mensen rekenen op geloof-
waardig en betrouwbaar 
bestuur. Van CD&V hoef je 
daarom geen klatergoud te 
verwachten, wel oplossingen 
voor concrete noden. Onze 
realisaties in de Vlaamse rege-
ring bewijzen dit.

Voor de verkeersveiligheid van 
onze kinderen realiseerden we 
de zone 30 aan de school-
poorten. Het mobiliteitspro-
bleem pakten we aan door de 
reorganisatie van gevaarlijke 
(kruis)punten en het wegwer-
ken van de zgn. ‘missing links’ 
in het wegennet: onder impuls 
van minister Kris Peeters ge-
beurt het nu eindelijk! De re-
novatie van de Antwerpse ring 
was zelfs vroeger klaar dan ge-
pland. Kris haalde ook vracht-
wagens van de weg door de 
verdieping van rivieren en ka-
nalen en door de subsidiëring 
van aanlegkaaien voor bedrij-
ven. 

CD&V kiest resoluut voor de 
zwakkeren in de samenleving. 
De wachtlijst in de bouw van 
rusthuizen en ziekenhuizen 
wordt in 2 jaar tijd wegge-
werkt: momenteel zijn er 45 
ziekenhuizen, 11 gehandicap-
tenvoorzieningen en 65 voor-
zieningen voor ouderen op 
komst.

Het aantal sociale woningen 
werd de voorbije jaren uitge-
breid met jaarlijks gemiddeld 
2171, of in totaal 6513 wo-
ningen. 

Wat betreft kinderopvang 
legde minister Inge Vervotte 
de lat voor zichzelf zéér hoog. 
Het Vlaams regeerakkoord 
beloofde 5000 extra plaatsen. 
Inge verdubbelde dat streef-
doel: tegen 2009 liefst 10.000 
meer dan in 2004! En boven-
dien slaagt ze er nog in ook: 
in de kinderopvang zijn er zijn 
intussen al 8450 plaatsen bij-
gekomen. 

Ondanks al deze realisaties 
slaagden wij erin een begro-
tingsoverschot op te bouwen 
van 1,6 miljard euro in de 
periode 2004-2006. Aan dit 
tempo is de Vlaamse over-
heidsschuld tegen 2008 her-
leid tot… 0 euro!
Wie doet het ons na?

Jo Vandeurzen
nationaal voorzitter CD&V



Hilde Veulemans
Een politiek groentje kun je 
Hilde niet noemen. Ze ze-
telde niet alleen in de pro-
vincieraad tijdens de voorbij 
6 jaar, tegelijkertijd was ze 
ook schepen in Oostende. 
De verkiezingen waren voor 
Hilde zeker en vast een suc-
ces: zowel in het Oostendse 
schepencollege als in de pro-
vincieraad kon ze haar plaats 
terug innemen.

Zelf zegt ze het volgende over 
haar taak als provincieraads-
lid: “Politiek is engagement, 

het opnemen voor anderen 
en sturen…bijsturen waar 
nodig. Ik borrel constant van 
ideeën en ga geen uitdagin-
gen uit de weg. Zo moet het 
toch in de politiek?

Aan de kant staan en toekij-
ken is niets voor mij: er is zo-
veel te doen om onze maat-
schappij vooruit te helpen. 
De provincie biedt enorme 
kansen. Alleen weten of be-
seffen de mensen dat niet 
genoeg. Daar wil ik iets aan 
doen.”

In de eerste plaats hoopt Hil-
de als voorzitster van de eer-
ste commissie, de commissie 
die zich bezighoudt met leef-
milieu, natuur, landschappen 
en gebiedswerking, heel wat 
zaken te kunnen realiseren of 
mee op de rails te zetten. Hil-
de zit daarnaast ook nog in 
de 7de commissie zodat ook 
alles wat met kunst, cultuur 
en onderwijs niet aan haar 
aandacht zal ontsnappen.

U kunt Hilde bereiken via: 
Hilde Veulemans, Stokkel-
laan 114 te 8400 Oostende, 
telefonisch op het nummer 
059/56.20.06 (kabinet op 
het stadhuis van Oostende) 
of via e-mail: Hilde.Veule-
mans@west-vlaanderen.be

Ignace Dereeper
Ook Ignace is geen politieke 
onbekende. Hij zette al in 
1969 zijn eerste stappen in 
de politiek. Bij de fusie in 

1977 werd hij schepen van 
Oudenburg, sinds 1989 heeft 
hij de burgemeestersjerp van 
Oudenburg onafgebroken 
omgord. 

En dat hij fi er is op zijn ge-
meente, dat mag duidelijk 
zijn: “ Van een landelijke 
gemeente is Oudenburg een 
stadje geworden met uitstra-
ling, een actuele look en met 
alle mogelijke voorzieningen. 
Ook de vele nog niet ontgon-
nen troeven worden de laat-
ste jaren ten volle uitgespeeld, 
waardoor Oudenburg ‘hot’ is 
in de regio.”

Steunend op die lokale er-
varing wil hij dan ook zijn 
taken als kersvers provincie-
raadslid met glans volbren-
gen. Hij hoopt dan ook de 
West-Vlamingen, maar zeker 
in het bijzonder de mensen 
uit zijn regio, fi er te maken 
West-Vlaming te zijn!

Als lid van de 4de en de 6de 
commissie zal zijn aandacht 
uiteraard in de eerste plaats 
uitgaan naar land- en tuin-
bouw, integraal waterbeleid 
en milieuvergunningen, per-
soneel (4de) en welzijn en 
huisvesting, jeugd en infra-
structuur (6de). Maar, zo ver-
zekert een gemotiveerde en 
enthousiaste Ignace ons, zal 
geen enkel dossier hem on-
betuigd laten en kunnen de 
mensen dus voor gelijk welk 
dossier bij hem terecht. 

U kunt Ignace bereiken via: 
Ignace Dereeper, Weststraat 
14 te 8460 Oudenburg, te-
lefonisch op het nummer: 
0475/94.44.49 of via e-mail: 
ignacedereeper@hotmail.
com 
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Wist u dat …Wist u dat …
… er in de provincieraad van West-Vlaanderen 84 verkoze-

nen zetelen, waarvan 57 mannen en 27 vrouwen?

… CD&V/N-VA en SP.a er met 54 zetels de meerderheid 
in handen hebben? 

… 4 van de 6 gedeputeerden behoren tot de CD&V/N-VA-
fractie?

… 1 van die gedeputeerden een vrouw is? 

… zowel Marleen Titeca-Decraene (Anzegem) als haar 
mannelijke CD&V-collega’s Jan Durnez (Ieper) en Dirk 
De fauw (Brugge) ook de vorige bestuursperiode al deel 
uitmaakten van de Deputatie?

… Bart Naeyaert (CD&V, Torhout) de enige nieuwe gede-
puteerde is?

… de provincieraad opnieuw wordt voorgezeten door Jean 
de Bethune (CD&V’er uit Marke)?

… Luc Vande Caveye (Oostkamp) door zijn collega’s van 
de CD&V/N-VA-fractie werd herverkozen als fractielei-
der?

… zowel het oudste (Yolande Dhondt uit Waregem gebo-
ren in 1936) als het jongste (Herlinde Vanwalleghem uit 
Roeselare geboren in 1981) provincieraadslid lid zijn 
van CD&V?

… CD&V’er André Debruyne sinds 1974 onafgebroken in 
de provincieraad zetelt en zo het provincieraadslid met 
de langste staat van dienst is?

… er maandelijks 1 provincieraad doorgaat in het provin-
ciehuis Boeverbos te Brugge?

… die maandelijkse provincieraad door de raadsleden 
wordt voorbereid in 8 verschillende commissies?

UW TOEVERLAAT 
IN DE PROVINCIERAAD 
De provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 waren voor CD&V / N-VA een succes in 
West-Vlaanderen: we haalden 36 van de 84 zetels binnen. Samen met de SP.a blijft CD&V, nu 
dus wel aangevuld met kartelpartner N-VA, de meerderheid uitmaken van de West-Vlaamse 
provincieraad. In kiesdistrict Oostende haalde de kartellijst 3 zetels binnen. Onze verkozenen 
daar zijn Hilde Veulemans en Ignace Dereeper (CD&V) en Wilfried Vandaele (N-VA). Graag 
stellen wij even de 2 CD&V-verkozenen aan u voor.

Samen met alle andere collega’s zullen ze uw belangen 
verdedigen in de provincie! Aarzel niet om hen te contac-
teren als u vragen of opmerkingen heeft.

U kunt ook het provinciaal fractiesecretariaat contac-
teren: Fractiesecretariaat CD&V West-Vlaanderen, 
Kon. Astridlaan 134 bus 6, 8200 Sint-Michiels. Tel/fax: 
050.38.58.91, e-mail: fractiesecretariaat.west-vlaande-
ren@skynet.be

Interessante websites zijn: www.west-vlaanderen.be en 
www.west-vlaanderen.cdenv.be


