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Johan Verstreken 
waarschuwt
voor stijgende zee

Wat je niet in de krant leest

Naar aanleiding van nieuwe berich-
ten over een stijging van de zeespie-
gel ondervroeg Vlaams volksver-
tegenwoordiger Johan Verstreken 
minister Crevits : “Recente studies 
hebben aangetoond dat de zeespie-
gel niet een halve, maar anderhalve 
meter zal stijgen,” aldus Johan Ver-
streken. Het is dus belangrijk om 
nu reeds de nodige maatregelen te 
nemen om Oostende te beschermen 
tegen overstromingen.

De kust is momenteel niet bestand 
tegen een duizendjarige storm. Vooral 
Oostende vormt een zwakke schakel 
in de kustverdediging. Om de kust 
beter te beschermen tegen zware 
stormen werd een kustveiligheidsplan 
opgemaakt. In Oostende zijn de eerste 
werken al aan de gang om het centrum 
beter te beschermen tegen overstro-
mingsgevaar.

Het zeeniveau zal echter vlugger stijgen 
dan verwacht. “33 % van het hinter-
land kan onder water komen te staan, 
indien we in een duizendjarige storm 
terechtkomen.” Volgens Johan Ver-
streken is het nodig om voldoende te 
investeren om te verhinderen dat zware 
rukwinden en dijkbreuken Oostende 
onder water zetten.
Minister Crevits trekt dit jaar alvast 2,6 

miljoen euro extra uit voor de werken 
die de kust tegen een ongekend zware 
storm moeten beschermen. 
Johan Verstreken is tevreden dat er ge-
investeerd wordt in de veiligheid van de 
kustbewoners en pleit voor een gezond 
evenwicht tussen ecologie en toerisme 

(volledige tekst op www.oostende.
cdenv.be)

Recent werd onze website in een nieuw kleedje gestopt. Je 
kan er terecht voor al het laatste nieuws van onze partij. Een 
aantal enthousiaste medewerkers staat garant voor een regel-
matige aanpassing van onze site, waar naast plaatselijk ook 
heel wat nationaal nieuws te rapen valt !
Ook op onze kersverse facebook-pagina ben je welkom.  Tot 
ziens op het web !

… vind je terug op onze 
gloednieuwe website

www.oostende.cdenv.be

Bart NEYRINCK  en Johan DEMUYT, 
bezielers van www.oostende.cdenv.be
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Cd&V oostende neemt bezorgdheid bewoners Interbellumwijk ernstig

Sinds enige tijd maken de bewoners van de “Interbellumwijk” 
zich zorgen over de evolutie in hun wijk. Niettegenstaande dit 
uitgaat van de wijk  tussen Prinsenlaan, Grensstraat, Torhout-
sesteenweg en Leffingestraat, menen wij dat dit signaal voor 
de leefbaarheid in de ganse stad van belang is. 

Overlast en onveiligheids-
gevoel op de openbare 
weg
De bezorgdheid die aan de basis ligt 
van het initiatief, spitst zich vooral 
toe op de zorgwekkende evolutie in 
de Torhoutsesteenweg tussen Petit-
Paris en het Mac-Leodplein.
Oorzaak hiervan is in eerste instan-
tie de concentratie van nachtwin-
kels, internationale telefoonwinkels, 
cybercafé’s, gekraakte afbraakpan-
den,… Dit alles heeft een opval-
lende concentratie van allochtonen 
tot gevolg.
Dit is geen probleem van allochto-
nen op zich, doch van het laten ge-
dijen van concentraties van alloch-
tonen op bepaalde plaatsen, wat het 
onveiligheidsgevoel doet toenemen.

Burenhinder door overbe-
volking panden 
Het wijkcomité stelt dat te vaak 
werd/wordt toegestaan dat wo-
ningen worden onderverdeeld in 
overdreven veel woongelegenheden, 
vaak van slechte kwaliteit.
Gevolg hiervan is dat er concentra-
tiepanden ontstaan met (nachtelijke) 
geluids- en andere overlast voor de 
buren als gevolg.
Vaak stelt men ook sluikstorten op 
de openbare weg of  in tuinen/ter-
rassen vast.
Dergelijke fenomenen zijn zeer ne-
fast voor de goede verstandhouding 
tussen buren.

Cd&V Oostende pleit tegen 
concentraties en voor een 
gezond integratiebeleid

Wij zijn van oordeel dat de stad 
moet streven naar een werkbaar 
integratiebeleid door een gezonde 
spreiding van inwoners van diverse 
origine. Blijven verwijzen naar Fede-
raal asielbeleid, zonder optimaal in 
te zetten op de stedelijke bevoegd-
heden zou onverantwoord zijn.
CD&V is er van overtuigd dat 
tegenstellingen tussen autochtonen 
en allochtonen moeten voorkomen 
worden. Dit houdt ook in dat naar 
allochtonen (en naar autochtonen) 
die het niet zo nauw nemen met 
onze leefgewoonten een krachtig 
signaal moet worden uitgestuurd. 
Wij verwachten respect voor veilig-
heid, netheid, nachtrust,….
Graag (blijven) wonen waar je 
woont is belangrijk en Oostende 
moet hier hoog op inzetten! 

Bart Plasschaert, 
fractieleider CD&V Oostende

Ides Vanden Auweele, 
Secretaris CD&V Oostende

(volledige tekst op 
www.oostende.cdenv.be)

Frank Jongbloet 
geeft niet op Bedrijfsbezoek

Sedert juni 2010, toen hij 
nog als OCMW-raadslid 
zetelde, heeft Frank JONG-
BLOET de cijfers opge-
vraagd betreffende de door 
het sociaal huis georgani-
seerde buurtfeesten in de 
dienstencentra.

Kennis van de cijfers is immers belangrijk wanneer men het beleid van het 
OCMW wil toetsen, wanneer men wil nagaan of  de juiste beslissingen genomen 
worden, wat eventueel beter kan, ...
Dit geldt zeker nu men bezig is met het geld van de Oostendse belastingbetaler.
Helaas werd deze vraag verschillende keren herhaald, doch zonder gevolg. Tot 
op vandaag blijft Frank op zijn honger zitten.
Frank verwijt de medewerkers van de dienstencentra niets, maar blijft erop ha-
meren dat het niet kan dat inkomsten en uitgaven niet ter kennis gesteld worden 
van de OCMW-raadsleden.

Op 7 mei bezochten meer dan 50 be-
langstellenden met Krista Claeys, Ides 
Vande Auweele en Bart Plasschaert 
Noordzee Helikopters Vlaanderen.
De dynamiek van dit bedrijf  bewijst 
dat de luchthavensite nog heel wat 
toekomst heeft.


