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OOSTENDE

Johan Verstreken en 
Hilde Veulemans trek-
ken de kar van Oosten-
de.  Als duo hebben zij 
elk op hun eigen manier 
kleur en gestalte gege-
ven aan het Oostendse 
beleid, vaak in moeilijke 
omstandigheden.
Als duo komen zij nu 
samen op voor de ka-
merlijst. Hilde staat op 
de 7de plaats, Johan op 
de 8ste plaats van de 
opvolgers van de fede-
rale verkiezingen  

Ik ben gehuwd met Toon Olders. 
Hij is leraar in het buitengewoon 
onderwijs, maar ik ben vooral fi er 
op zijn ‘gouden handen’... hij is na-
melijk timmerman.
We hebben drie dochters Inne, Lie-
selotte en Bieke.

Ik vind het heel belangrijk om er 
goed uit zien. Daarom hou ik erg 
van sport, vooral fi etsen en fi tness.
Daarnaast heb ik nog een andere 
grote hobby of laten we spreken 
van passie : toneel.  Ik ben dan ook 
medeoprichter van de Oostendse 
toneelvereniging ‘Spiegel’ die in 
2006 zijn 25 jarig bestaan vierde.

Van opleiding ben ik kinesithera-
peut, maar van jongs af aan was ik 
geboeid door politiek. In 1983 stap-
te ik in de politiek bij de toenmalige 
CVP, thans CD&V. 
Als 1ste Schepen van de stad Oost-
ende ben ik bevoegd voor : Fi-
nanciën, Belastingen, Drugbeleid, 
Onderhoud Stadsbouwwerken, Ste-
denfonds, Erediensten. Maar vooral 
als Schepen voor Toerisme kan ik 
mijn stad promoten op mijn manier: 
actief, bruisend en vol dynamiek.
Naast gemeentelijk mandataris ben 
ik ook provincieraadslid, onder-
voorzitter van Westtoer, de provin-
ciale toeristische dienst en voorzit-
ter van de raadscommissie natuur 
en milieu. 

Politiek staat synoniem voor inzet, 
het opnemen voor anderen, sturen 
en bijsturen waar nodig. Zo moet 
het toch ?
Aan de kant staan en toekijken is 
niets voor mij : er valt nog zoveel te 
doen om onze maatschappij vooruit 
te helpen ! 

U weet dat de aarde rond is en ons landje zo’n 11 miljoen inwoners telt.
U weet ondertussen ook al dat vrouwen in de politiek uitstekend hun man-
netje kunnen staan    Dat probeer ik nu al meer dan 12 jaar in de Gemeen-
teraad  en meer dan 6 jaar in de provincieraad.  Ik ben nu ook kandidaat 
voor de kamerlijst, een logische beslissing vind ik. 

In 2004 werd ik verkozen tot 
Vlaams volksvertegenwoordiger en 
twee jaar lang combineerde ik deze 
functie met mijn schepenmandaat. 
Als schepen van onder meer cultuur, 
personen met een handicap, … volg-
de ik het reilen en zeilen in de bad-
stad nauwgezet op en raakte ik nog 
meer vertrouwd met het Oostendse 
verenigingsleven. 

Na de verkiezingen van oktober 2006 
besliste ik om mij volledig toe te leg-
gen op mijn functie als Vlaams volks-
vertegenwoordiger. In het Vlaams 
parlement ben ik lid van de commis-
sie Cultuur, Media, Sport en Jeugd, 
de commissie Buitenlands Beleid en 
Toerisme, de subcommissie Visserij 
en de Taalunie. Ik ben ook opvolger 
in de commissie Gelijke Kansen. 
Maar ik laat Oostende en de regio 
zeker niet los. In het Vlaams parle-
ment behandel ik  regionale dossiers 
als de renovatie van de Mercator en 
de uitbouw van de regionale lucht-
haven van Oostende als passagiers-
luchthaven. 

De mercator is dringend aan reno-
vatie toe. Johan Verstreken kaartte 
de toestand van de Mercator in het 
Vlaams parlement reeds aan bij 
minister Van Mechelen en minister 
Peeters.

Volgens Johan Verstreken kan de 
luchthaven van Oostende, mits de 
nodige inspanningen, uitgroeien tot 
citytrip luchthaven. Dit komt de 
toeristische sector en dus de lokale 
economie van Oostende alleen maar 
ten goede.

Mijn politiek werk geeft mij niet veel 
vrije tijd. Wanneer mijn agenda het 
toelaat, laad ik mijn batterijen op in 
het buitenland. Nieuwsgierig als ik 
ben, verken ik graag nieuwe streken 
en culturen. Nieuwe contacten ge-
ven mij inspiratie om mijn werk in 
eigen streek nog beter te doen.
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Myriam Azou zet zich als gekende kinderarts in Oost-
ende in voor de noden en de zorgen van opgroeiende 
kinderen én hun ouders. Haar enthousiasme, werkij-
ver en inzet zijn befaamd in en buiten Oostende. Elke 
ouder die ooit bij haar aanklopte, zal dit bevestigen !

Als geen ander kent zij ook, als arts van AZ Damiaan, 
de nood van de bevolking aan degelijke medische 
voorzieningen in Oostende en de ruime omgeving ten 
dienste van de patiënten. Een goede samenwerking 
tussen de beide Oostendse ziekenhuizen en vooral 
ook het behoud van het voor vele patiënten levens-
noodzakelijke hartcentrum ligt haar na aan het hart.

Als lid van de Academie voor Kindergeneeskunde en voorzitter van de Vlaamse Vereni-
ging voor Kindergeneeskunde, wil zij haar steentje bijdragen voor een betere en gezondere 
samenleving met een hart voor kinderen en hun ouders en familie;

Zij is vandaag ook gemeenteraadslid in Oostende en engageert zich daar vooral in ar-
moede-,preventie- en kinderopvangbeleid.
Zij wil haar ervaring en inzet nu nog meer ten dienste stellen en is kandidaat op de se-
naatslijst.

Een straffe madame dus, uw stem op 10 juni zeker waard !
U vindt haar op de senaatslijst op de 16 de plaats !
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