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Uitnodiging
De CD&V mandatarissen, Krista Claeys, 
Hilde Veulemans, Johan Verstreken en 
Bart Plasschaert, nodigen u van harte uit 
op de nieuwjaarsreceptie van CD&V.
ZONDAG 26 JANUARI 2014 vanaf  11.00 uur
HUIZE ASTRID, Gentstraat 6, Oostende
Onze gastspreker : minister Hilde Crevits

Wij gaan voor een 
Warm Oostende

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Afbraak van de Oostende vismijn 
is bespreekbaar voor CD&V

Onze mensen in beeld
Gracienne Faut

CD&V Oostende is van oordeel dat een 
afbraak van de gebouwen van de vismijn 
nuttig kan zijn wanneer dit garanties biedt 
voor de creatie van werkgelegenheid en het 
behoud van de visserij. 

CD&V Oostende wil de vismijnsite, als deel 
van de haven, ontwikkelen om er effectief  
bijkomende tewerkstelling, onder meer via 
visserijgebonden activiteiten, te creëren.

Visserij is van oudsher een onderdeel van 
het imago van Oostende en zelfs een deel 
van het ‘toeristische product’ Oostende.  
Wie kan zich Oostende inbeelden zonder 
visserij, zonder vistrap, …? 

CD&V wil dat behouden: wij blijven 
inspanningen doen om de visserijgebonden 
activiteiten in Oostende te houden en, zo 
mogelijk, uit te breiden.

De huidige site is echter zodanig verouderd 
en vervallen, dat een normale exploitatie 
van een bedrijvigheid die met voedselpro-
ductie te maken heeft niet meer mogelijk is. 
De gebouwen voldoen helemaal niet meer 
aan de normen. Bovendien is het met de 
huidige afgetakelde constructie ook niet 
meer mogelijk om de vereiste (milieu)nor-
men te halen via renovatie. Er is bijgevolg 
nood aan nieuwbouw.

Er zal bij het opmaken van de plannen waar 
mogelijk rekening gehouden worden met 
aanwezige erfgoedelementen: het sprotkot 
wordt behouden, de voorgevel van het 
tweede gebouw (het portaal met sculptu-
ren) kan eventueel geïntegreerd worden in 
de nieuwbouw, ...
 
Op deze manier hopen we de vismijnsite te 
moderniseren en bijkomende tewerkstelling 
te creëren.

Erfgoed is belangrijk maar soms moet men 
durven afbreken om toekomstgericht op te 
bouwen.

Toen CD&V mij vroeg om kandidaat te 
zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen 
was ik verbaasd. Welke meerwaarde kon 
ik bieden ? Zou ik enige inbreng heb-
ben ? …  Heel wat vragen kwamen bij 
me op maar ik besloot ervoor te gaan. 
      
Een goed jaar later ben ik er nog meer 
van overtuigd dat CD&V een positieve 
en toekomstgerichte partij is.

Zelfs al was ik helaas niet verkozen, ik 
kreeg de kans om, als vertegenwoordi-
ger van CD&V, deel uit te maken van 
de commissie voor personen met een 

beperking en de verkeersraad van de 
stad Oostende. Intussen ben ik ook lid 
van het plaatselijke, het regionale én het 
provinciale bestuur van de partij.

Ik kan in al deze bestuursorganen echt 
mijn ei kwijt. En geloof  me, die voort-
durende aandacht is nodig, niet alleen 
voor personen met een beperking maar 
bijvoorbeeld ook voor ouderen ! Dit 
maakt het mogelijk om zo lang moge-
lijk zelfstandig te kunnen functioneren. 

Heb ik spijt?  Ja, spijt dat ik de stap niet 
veel eerder waagde ! 

Recent riepen een aantal organisaties op om de gebouwen van de 
Oostendse vismijn niet te slopen.  De vzw Oostendse Oosteroever 
wil zelfs een heuse volksraadpleging laten organiseren waarbij de 
inwoners van Oostende zich zouden moeten uitspreken over het al 
dan niet slopen van de vismijn.
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Sinterklaasstorm 2013: 

CD&V houdt oostende droog!

Onze mensen in beeld

Sylvie Beke
Vlaamse overheid investeert in de 
ontwikkeling van de oosteroever

De zware storm heeft hard gebeukt op 
onze kust, maar de impact bleef  geluk-
kig beperkt. De stad hield het droog, en 
aan een overstroming zoals in 1953 zijn 
we gelukkig ontsnapt. En dat ... dankzij 
CD&V!

De voorbije jaren leverde Vlaams 
minister Hilde Crevits (CD&V) zware 
inspanningen om de kustverdediging 
verder uit te breiden. Zij voorziet 23 
miljoen euro per jaar om de kust te 
beveiligen en te beschermen tegen de 
kracht van zware stormen. 

23 miljoen is veel geld, maar in de Sin-
terklaasnacht werd voor vele Oosten-
denaars duidelijk dat deze keuze echt 
getuigt van goed bestuur. Niet alleen 
in Oostende trouwens, ook in buurge-
meente Bredene en op andere plaatsen 
langs de Vlaamse kust bleef  het droog 
in de straten, de kelders en de huizen. 

Natuurlijk hebben brandweer en civiele 
bescherming op meerdere plaatsen de 
hele nacht de vinger aan de pols gehou-
den. Hun alertheid was een bijkomende 
geruststelling tijdens die stormachtige 

dagen begin 
december.

Dankzij 
jarenlange 
inzet in de 
stilte voor 
de storm 
zorgde CD&V ervoor dat de Oosten-
denaar op 6 december geen zeewater, 
maar wel lekkers in zijn schoentje vond. 
Met dank aan minister Crevits!

Ik was eigenlijk al lang, van op de 
zijlijn, geïnteresseerd in politiek toen 
Ronny Degheele, zelf  zeer actief  in 
het Westerkwartier, mij vroeg of  ik 
geen zin had om lid te worden van het 
CD&V-bestuur.
Intussen nam ik deel aan de gemeente-
raadsverkiezingen en kon ik meewerken 
aan Innesto, de inhoudelijke vernieu-
wing van CD&V.

Het was een hele ervaring.  

De Oosteroever en de Vuurtorenwijk, 
gescheiden door de Edouard Moreaux-
laan, liggen vrij  geïsoleerd van het stads-
centrum. Met de komst van de nieuwe 
woonwijk op de Oosteroever zullen de 
inwoners van de Oosteroever en de Vuur-
torenwijk verschillende stedelijke voor-
zieningen moeten delen. Met de hulp van 
de Vlaamse overheid zal het stadsbestuur 
de Vuurtorenwijk beter verbinden met de 

nieuwe Oosteroeverwijk.
De stad wil tevens het duinenlandschap 
herstellen en rechtstreeks laten aansluiten 
op de nieuwe publieke ruimte van de 
Oosteroever. Op deze manier worden 
geplande sociale voorzieningen in de 
Vuurtorenwijk beter ontsloten voor de 
nieuwe bewoners van de Oosteroever, 
terwijl voor de Vuurtorenwijk de barrière 
met het duinenlandschap verkleint. 

Hebt u rustig geslapen in de nacht van 5 op 6 december 2013? 
Dacht u dat de aangekondigde storm wel zou meevallen? Of hebt 
u uw spullen in veiligheid gebracht, de kat op zolder gehuisvest en 
bent u amper aan slapen toegekomen?
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Een nieuwe wind in het OCMW

De verdere uitvoering van de hervormings-
plannen belooft alvast een uitdagende 
opdracht te worden. Het OCMW moet 
besparen maar moet terzelfdertijd de groei-
ende problematiek van armoede blijven 
aanpakken.  
Omwille van besparingen zullen er de 
eerstvolgende jaren geen grote investerin-
gen te verwachten zijn, doch dit hoeft de 
werking van het OCMW niet negatief  te 
beïnvloeden. 
Een grote specifieke groep hulpbehoe-
venden zijn kansarme gezinnen in het 
algemeen en de éénoudergezinnen in het 
bijzonder. Volgens recente cijfers van Kind 
en Gezin kampen de kustgemeenten met 
een stijgend aantal kinderen die opgroeien 

in kansarme gezinnen
Johan Verstreken vernam in dat kader dat in 
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor 2014 4,5 miljoen euro werd vrijge-
maakt voor de bestrijding van kinderarmoe-
de. Momenteel wordt werk gemaakt van de 
nodige regelgeving om de toekenning van 
de middelen mogelijk te maken.
Ook met een gezondheidscentrum, een 
sociale kruidenier, extra steun en hulp voor 
de kinderen bij schoolse problemen, en 
begeleiding, wordt eraan gewerkt om deze 
groep definitief  uit de negatieve spiraal te 
krijgen. 
Ook verschuift de aandacht van het Sociaal 
Huis meer van loutere financiële hulpverle-
ning naar een actieve begeleiding op maat, 

met de nadruk op het benutten van tewerk-
stellingskansen en het volgen van opleiding. 
Daarbij zullen werk-gerelateerde opleidin-
gen, integratie met taalinitiatie, overleg met 
andere armoedebewegingen en de welzijns-
sector nog actiever uitgewerkt worden. 
Ook in het OCMW werd het beleidsplan 
2014-2019 goedgekeurd. Bart Plasschaert, 
onze CD&V- vertegenwoordiger, leverde 
met zijn ervaring in de onderwijswereld een 
actieve bijdrage in de uitwerking van dit 
beleidsplan.  

Het was voor CD&V een belangrijk verkiezingsthema : het OCMW 
moet zich voortaan concentreren zijn kerntaken, waaronder het 
armoedebeleid.  In het kader van deze hervorming werden de 
buurthuizen intussen overgedragen naar de stadsdiensten. Iets 
waar CD&V reeds jaren op aangedrongen had.

Onze mensen in beeld
Lindsay Ameye Twitter te beperkt?
Zelf  attaché bij FOD Justitie, maakte ik 
tijdens de CD&V-barbecue van de gelegen-
heid gebruik om van gedachten te wisselen 
met staatssecretaris Hendrik Bogaert over 
de vele veranderingen in de ambtenarij. 
Gespreksonderwerpen waren onder andere 
de nieuwe loopbaan en evaluatiecycli, en het 
nieuwe denken en werken in het algemeen. 
Conclusie van de aangename babbel was dat 
de clichés steeds meer tot het verleden gaan 
behoren, niet in het minst door de schwung 
van de huidige, jonge generatie. Een tendens 
die de staatssecretaris via zijn initiatieven ten 
volle probeert te ondersteunen.

U wenst op de hoogte te zijn van wat er 
echt gebeurt in onze stad en Twitter is iets 
te beknopt voor u ? 

U wil meer informatie over hoe Krista 
Claeys scholen leert omgaan met dronken 
ouders, drugbeleid aanpakt en positief  
uitgaansbeleid in de praktijk brengt, over 
hoe Hilde Veulemans de stadsfinanciën be-
waakt en een fantastisch cultureel aanbod 
in de stad en De Grote Post brengt ?

U wil het parlementaire werk van Johan 
Verstreken op de voet volgen en weten 
wat Bart Plasschaert in de OCMW-raad 
verricht ?

Bezoek dan regelmatig onze website www.
oostende.cdenv.be en onze facebookpa-
gina of  schrijf  u in op de nieuwsbrieven 
van onze mandatarissen.


