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OOSTENDE

“Earth Explorer is met zijn 
170.000 bezoekers  een be-
langrijk toeristische troef 
voor Oostende en  een meer 
dan belangrijke meerwaarde 
voor de Vuurtorenwijk en de 
herwaardering van de Ooster-
oever in het bijzonder.” stelt 
Hilde Veulemans,schepen 
van toerisme 

Wil je ervaren hoe het aan-
voelt als de aarde beeft, een 
vulkaanuitbarsting of een 
tornado mee maken of de 
ruimte doorkruisen? Dan 
heeft CD&V–Oostende een 
verrassing voor u!

CD&V-Oostende nodigt 
vuurtorenwijkbewoners 
gratis uit om een bezoek te 
brengen aan Earth Explorer 
op zaterdag 22 september 
2007 tussen 10 en 17 uur! 
Pas op: de inschrijvingen zijn 
beperkt en enkel voor wie in 
de Vuurtorenwijk woont !

Voor info en
inschrijvingen:

Hilde Veulemans,
Vindictivelaan 1 Oostende

tel 059 56 20 06
hilde.veulemans@oostende.be

■ In het Earth Explorer-project staan naast de vier  natuur-
elementen aarde, water, vuur en wind , sinds 2007 ook de 
ruimte centraal. Met de Apollo 3000 wordt u de ruimte in 
gelanceerd met bestemming Saturnus : onderweg  raast u 
voorbij het ISS-ruimtestation, de sterren, de planeten,...

■ 2 jaar geleden heeft Minis-
ter Peeters de Spuikom defi -
nitief uit de afbakening van 
het havengebied getrokken..

■ In het Earth Explorer-project staan naast de vier  natuur-
elementen aarde, water, vuur en wind , sinds 2007 ook de 
ruimte centraal. Met de Apollo 3000 wordt u de ruimte in 
gelanceerd met bestemming Saturnus : onderweg  raast u 
voorbij het ISS ruimtestation de sterren de planeten
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Elke zondag staan zij klaar om kinderen tussen de 6 en 16 
jaar een spetterende namiddag te bezorgen.
Als apotheose is er elk jaar dan een prachtig bivak. Wie 
meer wil weten over hun activiteiten in het komende werk-
jaar kan zich wenden tot  Dirk Spanhove  ( proost ) 
spanhoved@skynet.be, tel : 059/320263

Rudolf Weise, bewoner van de Vuurtorenwijk, schreef de 
geschiedenis van de oude  vuurtorenwijk. De auteur schetst 
de geschiedenis van deze bijzondere Oostendse wijk tot aan 
het beleg van Oostende.

Het boek kost 10 euro en is te verkrijgen in het stadsarchief 
op het stadhuis of kunt u winnen met onze prijsvraag: 

Het Oosterstaketsel wordt 
afgebroken en vervangen 
door een reeks hoge dam-
men. Vlaams minister – pre-
sident  Kris Peeters maakte 
dit bekend aan Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jo-
han Verstreken. 

Het Oosterstaketsel ver-
keerde de laatste jaren in 
slechte toestand. Door de 
afbraak van het Oostersta-
ketsel wordt de havengeul 

verbreed waardoor de toe-
gankelijkheid van de haven 
voor schepen zal verbete-
ren.

In de plaats komt een nieu-
we oostelijke havendam die 
toegankelijk zal zijn voor 
wandelaars en vissers. Voor 
de afbraak van het Ooster-
staketsel wordt een bedrag 
van 6.632.553 euro voor-
zien.

Door de Administratie Kust 
(AMDK) werd ook beslist 
de schietbaanstraat her in 
te richten, een afzonderlijk 
fi etspad, wandeloverkraging, 
extra groenvoorziening en 
een randbos aan te leggen. 
De Spuikom wordt zo een 
nieuwe groene long voor 
wandelaars en recreanten.

Bart Plasschaert, voorzitter 
van VVW Inside Outside, is 
zeer tevreden met deze evo-
lutie. De nieuwe plannen 
zorgen er immers voor dat 
de watersport kan blijven be-
staan. Goed nieuws dus voor 
de 5 clubs die op de spuikom 
aanwezig zijn !

De Spuikom zal daarenbo-
ven, op mindere schaal, de 
getijden volgen. Hierdoor 
kan ook een klein slikke en 
schorregebied ontstaan. Zo 
kan naast de mosselteelt, de 
oesterkweek, de visserij en 
watersport ook op een dege-

lijke manier aan milieuedu-
catie worden gedaan. Het is 
vrij uniek in Vlaanderen dat 
al deze functies op hetzelfde 
wateroppervlak verenigd 
zijn. Ook hier geldt de slo-
gan “samen werkt”.

■ 2 jaar geleden heeft Minis-
ter Peeters de Spuikom defi-
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Welke Oostendse gewe-
zen CVP-politicus is een 
" Oede Viertorrenaar "? 
Zijn naam én geboorte-
datum kan u mailen naar 
oostende@cdenv.be of 
opsturen naar CDenV, 
Nieuwpoortsesteenweg 53 
tegen uiterlijk 31 oktober 
2007.
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 Wat moeten wij onder het 
‘VLIZ’ verstaan ? 

VLIZ staat voor ‘Vlaams In-
stituut voor de Zee’, een in-
ternationaal zeewetenschap-
pelijk onderzoekscentrum 
dat in 1999 werd opgericht 
en sinds 2002 ondergebracht 
in de gerenoveerde pakhuizen 
van de Oostendse Vismijn 
aan de Wandelaarskaai.

 Met wat houdt het ‘VLIZ’ 
zich eigenlijk bezig?

Dit centrum houdt zich in 
hoofzaak bezig met maritiem 
en kustgebonden onderzoek 
en streeft hierbij meerdere 
doelen na.

 Welke als ik vragen mag?

Zo wil het VLIZ o.a. het 
Vlaamse zeewetenschappe-
lijke onderzoek stimuleren en 
daar ook internationale be-
kendheid aan geven. Tevens 
wil het ook fungeren als in-
ternationaal aanspreekpunt 
op zeewetenschappelijk vlak. 
Het VLIZ levert ook weten-
schappelijke informatie over 
de zee aan beleidsverant-
woordelijken zodat zij deze 
informatie kunnen gebruiken 
in hun beleidsvorming over 
mariene aangelegenheden. 

 Als ik dit hoor richt het 
VLIZ zich in hoofdzaak tot 
wetenschappers, maar is er 

ook plaats voor de gewone 
man uit de straat? 

Absoluut. Het VLIZ is er 
voor iedereen.  Via sensibili-
sering en het verstrekken van 
informatie in een voor ieder-
een begrijpelijke taal infor-
meert het centrum het grote 
publiek over de resultaten 
van het Vlaamse zeeweten-
schappelijk onderzoek. 

 Maar wat doet het VLIZ nu 
precies om die verscheidene 
doelstellingen te bereiken ? 

Het VLIZ onderneemt tal van 
activiteiten en dit zowel voor 
wetenschappers als voor ge-
interesseerden. Het stelt zijn 
het onderzoeksschip 'Zee-
leeuw' en zijn onderzoeksap-
paratuur en –infrastructuur 
ter beschikking voor marien 
wetenschappelijk onderzoek. 
Het bouwt en beheert een 
Vlaams marien informatie- 
en documentatiecentrum uit 
met o.a. een collectie ma-
rien-wetenschappelijke en 
kustgebonden literatuur en 
multimedia. Ze organiseren 
bijeenkomsten, congressen 
en vergaderingen en geven 
publicaties uit met als doel 
nationale en internationale 
mariene wetenschappers met 
elkaar in contact te  brengen. 
Verder hebben zij ook een in-
formatieloket dat objectieve 
wetenschappelijke informa-
tie versterkt aan iedereen, 

zowel  wetenschappers en 
beleidsverantwoordelijken 
in binnen- en buitenland als 
leerkrachten, studenten en 
geïnteresseerde burgers in 
Vlaanderen. 

 Dat is een hele opdracht 
voor het VLIZ. Het kan dat 
toch niet op zijn eentje rea-
liseren? 

Dat klopt, Het is een hele 
opdacht en om die doelstel-
lingen te bereiken sloot het 
VLIZ nationale samenwer-
kingsakkoorden af met Bel-
gische universiteiten en insti-
tuten. Daarnaast is het VLIZ 
ook vertegenwoordigd in tal 
van internationale federaties 
en organisaties. 

 Ligt de klemtoon uitslui-
tend op grote nationale en 
internationale projecten en 
onderzoeken? 

Neen, naast grote nationale 
en internationale projecten 
krijgen ook lokale, wijkge-
bonden projecten de nodige 
aandacht.  Zo is bijvoorbeeld 
voor wat de Vuurtorenwijk 
betreft het VLIZ voorzit-
ter van de beheerscommissie 
Spuikom Oostende, wat in-
houdt dat ze een direct aan-
spreekpunt is voor de gebrui-
kers van dit gebied en ook 
wordt betrokken bij de op-
maak en uitvoering van een 
visie  voor dit gebied. 

 Maar wat is nu uw relatie 
met het VLIZ als ik vragen 
mag? 

Die ligt op verschillende vlak-
ken. Vooreerst zetel ik als 
provincieraadslid in de Raad 
van bestuur van het VLIZ. Als 
voorzitter van Toerisme Oost-
ende ondersteunen wij  het 
VLIZ inzake het verstrekken 
van logies voor wetenschap-
pers die hier komen werken, 
congresleden e.d. Daarnaast 
is er ook mijn persoonlijke 
interesse. Als geboren en ge-
togen kustmeisje heeft de zee 
mij steeds geboeid.  Doch de 
zee en het maritieme leven is 
zeer broos. We moeten alert 
en waakzaam zijn. Het VLIZ 
is dan ook het instrument 
bij uitstek om ons hierop te 
wijze en oplossingen aan te 
bieden.   

 Koken kost geld, weten-
schappelijk onderzoek ook. 

Gezien u als provincieraadslid 
zetelt in de Raad van bestuur 
neem ik aan dat de  Provincie 
West-Vlaanderen een duit in 
het zakje doet? 

Wetenschappelijk onderzoek 
kost nu eenmaal geld, veel 
geld.  De Provincie West-
Vlaanderen die grote belang-
stelling toont voor de acti-
viteiten van het VLIZ is dan 
ook nauw betrokken bij het 
VLIZ.  Voor de periode 2005 
– 2009 werd een beheers-
overeenkomst afgesloten 
tussen het VLIZ, het Vlaam-
se Gewest en de Provincie 
West-Vlaanderen.  Hierin is 
opgenomen dat de Provincie 
jaarlijks in haar begroting 
een toelage, voorziet voor het 
VLIZ.  Voor 2007 bedraagt 
die subsidie een 136.000 
euro.

Bij vragen of opmerkingen over provinciale materies,
aarzel niet om contact op te nemen met ons!

Uw provincieraadsleden uit de regio
Hilde Veulemans, Stokkellaan 114 te 8400 

Oostende,
telefonisch op het nummer 059/56.20.06
(kabinet op het stadhuis van Oostende)

of via e-mail: Hilde.Veulemans@west-
vlaanderen.be

Ignace Dereeper, Weststraat 14 
te 8460 Oudenburg,
telefonisch op het nummer: 
0475/94.44.49

of via e-mail: 
ignacedereeper@hotmail.com.

Ook te bereiken via het gemeentehuis van Oudenburg.
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De haven van Oostende 
bloeit weer : de trafi ekcijfers 
voor passagiers, toeristische 
wagens en Ro-ro vracht zijn 
in het eerste halfjaar 2007 
gemiddeld met 20 % geste-
gen!

De containertrafi ek wordt 

verder uitgebouwd en voor 
de opbouw van het wind-
molenpark op zee zullen de 
windturbines geconstrueerd 
en geladen worden via onze 
haven.

De verbetering van de haven-
toegang door de afbraak van 

het Oosterstaketsel, de bouw 
van een overtopbare dam en 
de uitbaggering van de nieu-
we havengeul zal tegen einde 
mei 2008 een feit zijn.

De haven is een bijzondere 
zorg voor onze partij. Door 
de CD&V-aanwezigheid in 

het directiecomité en de raad 
van bestuur autonoom ha-
venbedrijf Oostende wordt 
de uitbouw  door onze partij 
op de voet gevolgd.

Luc De Vleminck 
gemeenteraadslid 

0477/20.54.32

■ Hilde Veulemans, naast schepen in Oostende ook provincieraadslid, bracht een bezoekje 
aan het ‘VLIZ’. In dit interview licht ze de organisatie, de werkzaamheden en de relatie van 
het VLIZ met de provincie West-Vlaanderen toe.

Een oranje meld-
punt is het “CD&V-
aanspreekpunt”in de wijk. 
Op dit adres (met een oran-
je merkteken aan het raam), 
kunnen suggesties, grieven, 
ideeën worden doorgegeven 
aan CD&V Oostende. 

Graag een seintje naar 
CD&V, Nieuwpoortsesteen-
weg 53, 8400 Oostende of 
op info@cdenvoostende.be

■ Wie wil Oranje 
Meldpunt  zijn in 
de Vuurtorenwijk? 

U verneemt alles over de werking van CD&V Oostende,
het bestuur, mandatarissen en standpunten op

www.cdenvoostende.bewww.cdenvoostende.be

U vindt alles CD&V West-Vlaanderen op
www.west-vlaanderen.cdenv.bewww.west-vlaanderen.cdenv.be V
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