
Werk aan de winkel!
CD&V-Oostende is er zich meer dan ooit 
van bewust dat er nog heel wat werk is in 
Oostende.  Schepenen Krista Claeys en 
Bart Plasschaert, gemeenteraadslid    
An Casteleyn en OCMW-raadslid Frank 
Jongbloet werken keihard mee aan het 
beleid van de stad. Zij zetten zich in om 
alle inwoners een leefbare stad te 
bieden, een stad waar het fijn is om in te 
leven, te werken en te wonen. 

De voorbije jaren hebben onze 
mandatarissen zich binnen hun 
bevoegdheden sterk geprofileerd. 
Uitgaan, landbouw, juridische zaken 
maar ook de problematiek rond 
middelengebruik hebben dank zij het 
beleid van Krista Claeys een sterke  
vernieuwende impuls gekregen. Bart 
Plasschaert heeft Oostende meer dan 
ooit op de Culturele   kaart geplaatst en 
blijft als schepen voor financiën daarbij 

de stadsfinanciën in evenwicht houden.  
Mooi werk, al zeggen we het zelf! 

Ook in 2018 wil CD&V-Oostende met een 
positieve maar sterke visie verder werk 
maken van een goed beleid. Luisteren 
naar wat er leeft in Oostende, bijsturen 
en  oplossingen  bieden.  Wij streven er 
naar  om van elke inwoner een tevreden 
Oostendenaar te maken! 
Uw hulp en suggesties zijn  welkom!

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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Oostende, de warmste stad!
Samen met jou willen we onze stad warm houden, 
een gezellig en tof Oostende waar iedereen zich thuis voelt. 
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Allereerst wensen we jullie graag 
een gelukkig 2018!  
Een jaar vol liefde en geluk, voorspoed en  
bovenal een goede gezondheid.

Een nieuw jaar  met een blijvende ambitie: 
vanuit onze passie voor Oostende willen we 

als schepenen, mandatarissen en bestuur 
zowel ondernemend, vernieuwend en 
uitnodigend zijn. 

CD&V is dé centrumpartij die het aandurft 
om álle Oostendenaars te verbinden, 
een leven lang!

#LoveOostende



Kato 
 samen met 

de CD&V-jongeren 
met een hart voor Oostende

18 jaar  -  Vuurtorenwijk  -  student

Samen met een sterke ploeg CD&V-jongeren is Kato 
Hoogstoel vol enthousiasme om de Oostendse politiek 
een nieuw elan te geven.
   Oostende vandaag en morgen
Met hun frisse kijk op de dingen kaart JONGCD&V Oostende 
problemen aan waar jongeren vandaag en morgen wakker van 
liggen. De CD&V-jongeren willen hun stempel drukken op het 
politiek en maatschappelijk gebeuren in het huidige en 
toekomstige Oostende.
   Jongeren sterker maken
Jeugd-, sport- en natuurverenigingen zijn plaatsen waar 
jongeren zich engageren, verantwoordelijkheid opnemen en 
zichzelf ontplooien. Zij bouwen van onder naar boven aan een 
Oostende met meer gemeenschapszin, solidariteit en 
wederzijds respect. Ze maken jongeren ook “sterker”. 

Dat sociaal kapitaal werkt bezielend en brengt ook andere 
mensen in beweging. Al die inzet verdient alle mogelijke 
ondersteuning en respect.
   Respect voor generatie-Y
Generatie Einstein, Google-generatie, Generatie Y, … termen in 
overvloed voor de jongeren van vandaag. Ze voelen zich thuis 
op het internet, communiceren met hun vrienden via Facebook, 
of posten nog snel even een nieuwe foto op hun Instagram story. 
Maar net zo goed zetten ze zich met vrienden in voor een 
concreet project en dromen ze van een eigen stekje. Respect 
voor onze jongeren betekent ook: rekeningen en begrotingen 
opmaken die komende generaties niet belasten.
  Jong, dynamisch en toekomstgericht, dat zijn de 
ordewoorden die JONGCD&V Oostende voor de 
komende jaren verder wil uitdragen.

Frank Jongbloet: 
studententrajecten en 
buddywerking in het Sociaal Huis
Elke jongere verdient de kans om verder te studeren! 
Ook wanneer ouders het financieel moeilijk hebben om hun 
kinderen te laten studeren, geeft het Sociaal Huis een duwtje in 
de rug. Het Sociaal Huis begeleidt zo heel wat studenten bij hun 
studies. En deze aanpak loont want 84 % van deze studenten 
secundair onderwijs slaagden. Zo zijn deze jongeren beter 
voorbereid om in de toekomst aan de slag te gaan.
Wij steunen met CD&V voluit de buddywerking.
Een buddy is een vrijwilliger die zich met één bepaald persoon 
intensief bezighoudt en deze wegwijs maakt in Oostende. De 
buddywerking richt zich op nieuwkomers maar ook op mensen 
die het sociaal wat moeilijker hebben. Op een laagdrempelige en 
zeer persoonlijke manier worden deze mensen zo sneller 
betrokken in het brede Oostendse netwerk. Wie interesse heeft 
voor dit project, kan altijd Frank Jongbloet contacteren. 

An Casteleyn neemt graag standpunten in over de positie van de 

vrouw in de samenleving, over wat vrouwen willen en denken. 

Oostende: een stad vol diversiteit! 
An Casteleyn draait niet rond de pot en heeft met  haar 
sociale bewogenheid  al heel  wat in beweging  
gebracht. Hierbij haar visie: 
Oostende is jong:  een stad met heel wat jongeren. Als ze de kans 
krijgen om zich volledig te ontplooien, zijn deze jongeren de beste 
garantie voor een betere toekomst. 
Oostende is dynamisch: honderden verenigingen en duizenden 
vrijwilligers engageren zich dag in dag uit op alle denkbare 
domeinen.  CD&V blijft dit natuurlijk ondersteunen.
Oostende is veelzijdig: internationaal, multicultureel en 
meertalig. Tientallen nationaliteiten wonen en leven er samen 
en bieden een ongelooflijke open blik op de wereld.
Ik bewonder het dynamisme en engagement van heel wat 
inwoners, van tal van sociale, culturele en educatieve 
verenigingen en organisaties die elke dag opnieuw in onze stad 
fantastisch werk leveren op het terrein.   Hoe groot de verdienste 
ook is van al deze initiatieven zonder steun lukt dit niet!

Soep aan d' Horloge op de internationale dag van verzet tegen  

armoede met specifieke aandacht voor de woonproblematiek.




