
Mobiele containerparken in Oostende!
Recent is terecht  verzet gerezen tegen de  
sluiting van het containerpark aan de 
Nieuwpoortsesteenweg. CD&V Oostende 
begrijpt dit verzet en is van oordeel dat een 
alternatief moet worden gezocht.
In dat kader pleitte CD&V Oostende voor het 
invoeren van een mobiel containerpark, waar 
de inwoners van Oostende terecht kunnen 
met hun afval. Ondertussen hebben we dit 
met het stadsbestuur  deels  gerealiseerd met 
de invoering van de groenophaling in je wijk.
In de toekomst moet het kunnen om in een 
mobiel containerpark gratis het meest 
gebruikelijke huishoudelijke en chemische 

afval (waaronder groenafval, klein gevaarlijk 
afval, oliën, afgedankte elektrische 
toestellen, …) af te leveren.
Voor industrieel afval en bouwafval blijft het 
containerpark aan de verbrandingsoven in de 
Klokhofstraat het enige afleverpunt.
Voor het klein huishoudelijk sorteerafval zijn 
er de glasbollen, de compostpaviljoenen, de 
huisvuilzakken,  PMD en papierophaling.
 Het gratis ophalen van grof huisvuil aan huis  
blijft uiteraard behouden. Ook het gratis 
gebruik van de containerparken blijft voor 
CD&V Oostende een prioriteit!  
Lees meer over het Oostends afvalbeleid  op 
de website van de stad.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Cyriac Borloo
c.borloo@telenet.be
www.oostende.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CDV-Oostende

in OOSTENDE
oostende.cdenv.be
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Wij blijven 
keihard werken 
voor Oostende!
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Oostende verdient beter! 
Stop de holle verkiezingsslogans! 

CD&V garandeert   een blijvende 
inzet voor een leefbare en 
mooie stad.

Reeds heel wat partijen en mensen 
willen zich, in deze mediageile 
wereld, nu al voor de verkiezingen 
van oktober 2018 sterk profileren. De 
woorden 'ik zal' en 'wij zullen' zijn 
blijkbaar belangrijker dan een 
standvastig beleid.

CD&V Oostende doet niet mee aan 
dit opbod. Er is immers voor eind 
2018 nog zo veel te doen!

CD&V Oostende wil  keihard verder 
werken, daar heeft de Oostendse 
bevolking meer dan recht op!  Onze 
mandatarissen zijn de beste garantie 
voor een coherent bestuur!

Met een hart voor Oostende!

Werken aan een sterk beleid

Jongeren nemen het voortouw

An Casteleyn als nieuw raadslid

CD&V Oostende ...
een belevenis en 
jij en wij zijn erbij!

AFVALBELEID IN DE STAD:
OOK ONZE ZORG!



Oostends jongerenvoorzitster 
Adeline Bouché 
werd onlangs verkozen in het 
Nationaal Bureau. Samen met 
Korneel Maes wil zij er de wensen 
van de   West-Vlaamse jongeren
uitdragen en verdedigen. 

Uitdagingen voor jongeren
JONGCD&V duwt CD&V nieuwe richting uit!

An Casteleyn: 
politiek voor iedereen!
An Casteleyn werkt  als directeur  welzijn  
bij CM Oostende. Zij is er verantwoordelijk 
voor de domeinen gezondheidspreventie, 
zorg en vrijwilligers.
An is heel sterk geëngageerd in tal van 
vrijwilligersorganisaties maar wil als 
politica open staan voor iedereen: voor 
handelaars en horeca, voor senioren en 
jonge gezinnen, voor iedereen die  voor
onze stad kiest. De thema's diversiteit, 
armoede, zorg en gelijke kansen zijn haar 
speerpunten. An Casteleyn streeft met 
haar mandaat  voor een echte vooruitgang 
die niemand achter laat!

Op het congres van CD&V hebben de 
jongeren een aantal baanbrekende 
standpunten laten goedkeuren. Adeline 
Bouché, Oostends jongerenvoorzitster  
overloopt hier  graag enkele  standpunten:
 
Met het voorstel om jongeren vanaf 16 te 
laten stemmen, wil CD&V politiek 
geïnteresseerde jongeren kans geven om 
hun stem te laten klinken, én tegelijk 
minder geïnteresseerde jongeren 
prikkelen om zich een mening te vormen. 
De combinatie met ‘meer aandacht voor 
politiek op school’ is hierbij belangrijk.

De jongeren pleiten voor een wettelijk,  zo 
mogelijk grondwettelijk, verankerde 
beperking van het maximaal 
overheidstekort. Dat moet leiden tot een 
structureel evenwicht in 2020. 

JONGCD&V vond ook steun voor een 
voorstel om vanaf 2030 geen nieuwe 
wagens meer in te schrijven die op fossiele 
brandstoffen rijden. Enkel elektrisch (en 
eventueel waterstof, maar geen hybride).
Bestaande wagens worden niet van de 
markt geweerd, een autopark hernieuwt 
zichzelf elke 15 jaar ‘spontaan’ volledig. 

Een greep uit de andere goedgekeurde 
voorstellen van JONGCD&V:
- Van 800 naar 50 door de burger in te vullen   
vakjes op de belastingbrief
- EHBO in het secundair
- Een sterk uitgebouwd systeem van 
deelfietsen in elke centrumstad

Meer over JONGCD&V Oostende ontdek je 
op hun facebookpagina of neem contact 
op met  Adeline: adbouche@gmail.com 

 @ De Oostendse landbouw en de groene 
rand rond Oostende werden terug op de 
kaart gezet. Dankzij 'Proef' en  de 
'Stadshoeveroute' hebben de 
Oostendenaars de 'korte keten' en  onze 
landbouwers terug ontdekt. 

@ CD&V Oostende is blij te kunnen 
melden dat binnenkort op vrijdag- en 
zaterdagnacht de Avondlijn zal verlengd 
worden met één extra rit om 3.30 uur. 
Hierdoor kunnen onze jongeren langer 
uitgaan én veilig thuis komen. 

@ Dankzij het sterke beleid van Schepen 
Krista Claeys is de uitgaansbuurt terug de 
‘place to be’. In overleg met de uitbaters, de 
veiligheidsdiensten, de organisatoren en de 
bezoekers is er  een goed veiligheidsgevoel 
met een topsfeer en gezelligheid.  

@ Onder impuls van schepen Bart 
Plasschaert werd Oostende terug op de 
culturele kaart van Vlaanderen geplaatst. 
De Grote Post is dè ontmoetingsplaats voor 
muziek, dans en theater. Maar ook de 
bibliotheek , Mu.ZEE, Klein Verhaal, TAZ, 
KAAP en heel wat anderen geven cultuur in 
Oostende een sterke meerwaarde.

@ De Mercator, hèt erfgoedschip bij uitstek , 
is sinds eind maart  terug op zijn vaste 
ligplaats. Het erfgoed in onze regio en aan de 
kust wordt daardoor nog meer in de kijker 

geplaatst. Daarenboven brengt de wedstrijd 
‘het Gouden Pand’ de mooie stadspanden 
terug in kaart. 

@ De nieuwe strekdam , een realisatie van 
Minister Hilde Crevits, wordt druk 
bewandeld. Net alsof je midden in zee  loopt!   
De vernieuwde zeedijk en het uitgestrekte 
strand met de trendy strandbars geven de 
Oostendenaar maar ook  de bezoeker een 
zalig vakantie- en thuisgevoel. 
 
@ Steeds meer gezinnen komen in de stad 
wonen. Jonge gezinnen zijn op zoek naar 
beleving, winkelmogelijkheden en scholen 
dichtbij. CD&V Oostende blijft ijveren voor 
het herwaarderen van de binnenstad en zal 
inbreidingsprojecten stimuleren om daar 
betaalbare woningen te voorzien. 

Frank Jongbloet : In België krijgen dagelijks 

ongeveer 30 mensen een hartaanval! 

Frank Jongbloet: 
een hartveilige stad!
Als OCMW-raadslid en fervent sportman is 
Frank Jongbloet meer dan ooit bezorgd 
voor de gezondheid van elke 
Oostendenaar. Vandaar zijn voorstel om 
meer AED-toestellen op specifieke 
plaatsen in de stad te voorzien.  Dit is echter 
niet voldoende:   intensieve campagnes    en 
opleidingen  in reanimatie en AED-gebruik 
moeten prominent gepromoot worden. 
Dit kan in dienstencentra, de sportclubs, 
het verenigings- en bedrijfsleven. 

JONGCD&V Oostende: fris en dynamisch blijven werken aan een mooie toekomst voor elke Oostendenaar!   

Jongerenvoorzitster Adeline Bouché hier samen met Lili Chong, Kato Hoogstoel, Lode Lancksweerdt en Nick Brion.

KRISTA CLAEYS 
EN BART PLASSCHAERT
De schepenen van CD&V-Oostende streven naar een krachtig en kordaat 
beleid. Zij geven het stadsbestuur  de nodige impulsen om te blijven werken 
aan een leefbare en aangename stad  voor elke Oostendenaar, elke 
cultuurliefhebber en elke bezoeker! 

CD&V Oostende bepaalt 
mee het bestuur van 

de stad en dat merk je!




