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iedereen inbegrepen

jongeren inbegrepen

In onze gemeente heerst er duidelijk ongenoegen over hoe het bestuur omgaat met jeugd en 
jonge gezinnen.  Het succes van AKJ (Anzegem Kan Jonger) heeft daar alles mee te maken.
De jeugddienst werd samen met de sportdienst en de kinderopvang geïntegreerd in een clus-
ter recreatie. Op zich een goede zaak want zo is samenwerking mogelijk: bv. het bevorderen van 
sport voor kinderen en jongeren. Maar als die clustervorming leidt tot het terugschroeven van de 
omkadering van de jeugddienst is dat een slechte zaak. Lees meer hier, op pagina 4!



{jongeren inbegrepen}

Inzet voor de jeugd is 
werken aan de toekomst

Anzegem heeft nood aan een profes-
sionele jeugddienst die er is vóór de 
jongeren. Een jeugddienst die een aan-
spreekpunt is voor elke jongere op zoek 
naar een antwoord.  CD&V wil een 
jeugddienst die samen met de jeugdraad 
werkt aan een actief  jeugdbeleid.

Komen straks ook de jonge gezinnen in 
de kou te staan? Onze gemeentebestuur 
voelt de drang om te besparen. Een 
goede zaak als je ook de goede keuzes 
maakt. Het succes van onze gemeente-

lijke kinderopvang kost natuurlijk veel 
geld.  Maar dit succes kwam er niet 
zomaar. Dankzij enthousiaste mede-
werkers, dankzij moderne en goed 
uitgebouwde infrastructuur, dankzij 
de nabijheid in de directe omgeving 
van de scholen, biedt de kinderopvang 
een perfecte oplossing voor ouders die 
uit werken gaan. Maar er moet en zal 
bespaard worden zegt de meerderheid 
in de Anzegemse gemeenteraad.  
Omdat die meerderheid amper ouders 
met kinderen of  jongeren telt, zijn de 

noden van jonge gezinnen hen vreemd. 
Eerst werd het drankje tijdens de op-
vang afgeschaft. Nu wordt gedacht aan 
een centrale kinderopvang ver weg van 
de school van het kind.  Dat de ouders 
van de Heirweg of  Tiegem zich zorgen 
maken is logisch. 

Wij als CD&V zijn ervan overtuigd 
dat er andere mogelijkheden zijn om 
te bezuinigen. Voor ons zijn kinderen, 
jongeren en jonge gezinnen een priori-
teit, de wissel op de toekomst!

Hoe kan één personeelslid de volledige zomerwerking van het 
speelplein beredderen? Wie moet daarnaast ook de jeugdbewe-
gingen ondersteunen die straks massaal op zomerkamp gaan?  
Hoe moet het jeugdhuis opgestart worden? Van waar komt het 
advies over speelpleintjes in nieuwe wijken? Voldoen de lokalen 
aan de noden van de jeugdbewegingen en wordt het normale on-
derhoud goed opgevolgd? Wordt de stem van kinderen gehoord 
in de kindergemeenteraad? Welke initiatieven worden er gelan-
ceerd rond veilige schoolroutes?
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Duurzaamheid moet meer zijn 
dan een modewoord

Johan ‘Job’ Furniere runt in 
onze gemeente café ‘Den Hert’, 
maar spoort ook regelmatig 
naar Brugge, waar hij deeltijds 
kabinetsmedewerker is van ge-
deputeerde Marleen Titeca.

- Wat is uw taak hier op het kabinet?
Als kabinetsmedewerker vervul je een 
brugfunctie tussen de politiek, de admi-
nistratie en de burger. 

Concreet beantwoord ik een reeks 
mails; schrijf  artikels voor o.a. West 
Info, de nieuwsbrief  van de provincie 
West-Vlaanderen; bereid toespraken 
voor; woon vergaderingen bij…

- Volg je ook de lokale politiek?
Dat is een evidentie, want ook in Brug-
ge worden we regelmatig geconfron-
teerd met de Anzegemse problematiek. 

- Anzegemse problematiek?
Ik bedoel de Anzegemse dossiers waar 
inschattingsfouten werden gemaakt, zo-
als de betoncentrale, de omleidingsweg, 
Jagershoek 3…

- Hebben ondernemers dan geen 
ruimte nodig?
Natuurlijk. Zij zorgen voor tewerkstel-
ling en dus welvaart. Men mag daarbij 
echter de leefkwaliteit van de mensen 
niet uit het oog verliezen en vooraleer 

we een aanslag plegen op een stukje na-
tuur moeten we alternatieven overwe-
gen. Zijn er in de omgeving leegstaande 
industriepanden die een nieuw indus-
trieterrein overbodig maken? Laat ons 
dat eerst bekijken! Duurzaamheid zou 
meer dan een modewoord moeten zijn!
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Als we Tom vragen om kort zijn job 
te omschrijven, dan krabt hij zich eerst 
even in de haren. “Niet zo evident, 
want erg gevarieerd”, zo klinkt het. 
“Eigenlijk kan je het nog het best om-
schrijven als een soort van back-up of  
klankbord van het Parlementslid.  Een 
parlementair medewerker zorgt er op 
de meest diverse vlakken voor dat de 
politicus waarvoor hij werkt optimaal 
zijn werkzaamheden kan uitvoeren.  
Dat gaat van zeer praktische zaken als 
het opmaken van de planning of  het 
beantwoorden van mails of  telefoons, 
tot erg specifieke zaken als het voor-
bereiden van politieke dossiers, het 
opmaken van parlementaire vragen of  
het stroomlijnen van de communicatie 
via persberichten, nieuwsbrieven, web-

site of  sociale media.  Het blijft bovenal 
een sociale job die je met veel mensen 
in contact brengt.  Het meest motive-
rend is het vinden van een antwoord of  
oplossing op vragen, frustraties of  be-
denkingen van medemensen.  De beste 
leerschool voor dit werk is dan ook het 
geheel aan ervaringen die ik doorheen 
mijn jaren in de Chiro heb opgedaan.
Voor wie geboeid is door de actualiteit 
en door wat leeft en beweegt in onze 
samenleving is dit een droomjob.  Je zit 
als het ware met je neus bovenop het 
nieuws en dat vind ik een voorrecht.  In 
die zin voelt het ook niet aan als wer-
ken, maar eerder als een begeestering 
die je dag in dag uit bezig houdt.  Dat 
kan enkel als je 100% overtuigd bent 
van de politicus waar je voor werkt.”

Wanneer we Tom vragen of  hij in zijn 
job ook de drijfveer vond om met 
AKJ te beginnen, klinkt het radicaal: 
“absoluut niet!  CD&V en AKJ zijn 
voor mij twee compleet verschillende 
dingen.  AKJ is uitdrukkelijk een apoli-
tiek verhaal.  Het vertrekt vanuit een 
gedeelde bezorgdheid rond jeugd en 
wat de toekomst voor jonge mensen in 
Anzegem brengt.  Van daaruit willen 
we onder andere politiek Anzegem, 
CD&V incluis, een spiegel voorhouden 
en hen vragen om mee te werken aan 
een positief  verhaal.  Dat maakt dat je 
in eerste instantie je eigen partij met 
kritische bril benadert.”
Of  hoe volle overtuiging en een kriti-
sche blik toch goed kunnen samengaan.

Een diagnose ‘prostaatkanker’ verandert veel in het leven van 
een man en zijn naasten. Soms zijn er nog heel wat vragen 
waarop de patiënt en zijn omgeving een antwoord zoeken. 
Bovendien praten mannen niet altijd gemakkelijk over hun 
prostaatlijden. 

De vzw PSA Vlaanderen en de Provincie willen met het ini-
tiatief  dit taboe helpen doorbreken. De thema’s die aan bod 
komen gaan o.a. over de behandelingen en de neveneffecten, 
urineverlies, erectiestoornissen en gezonde voeding. Er is 
telkens een uroloog aanwezig. 

Praktisch
Plaats: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 
in Brugge
Data: dinsdag 19 juni / dinsdag 18 september / dinsdag 16 
oktober / dinsdag 18 december  
Uur: telkens om 14u30 
De thema’s en sprekers per sessie zijn terug te vinden op de 
website, www.psavlaanderen.be
De activiteiten zijn gratis. Inschrijven is verplicht en kan via 
mail naar psavlaanderen@hotmail.com of  via 050 45 31 52 

Uit volle overtuiging 
mét een kritische blik
Tom Coeman, 32 jaar en één van de drijvende krachten achter 
AKJ (Anzegem Kan Jonger), is sinds de federale verkiezingen van 
2007 aan de slag als parlementair medewerker van de Kortrijkse 
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn en wordt daarvoor tewerk-
gesteld binnen de CD&V-fractie in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers.

Provincie organiseert 
themamomenten over prostaatkanker
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersonen
Katrijn Titeca
(katrijntiteca@yahoo.com)
Filip Vandemoortele
(filip.vandemoortele@cdenvanzegem.be
www.anzegem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Onze CD&V-lijst 
voor kiesdistrict Kortrijk
Jean De Bethune, voorzitter van de 
provincieraad en schepen in Kortrijk, 
trekt onze lijst. 
Provincieraadslid en schepen Eliane 
Spincemaille uit Zwevegem, staat op 2.
Claude Croes, provincieraadslid en bur-
gemeester van Deerlijk, volgt op 3.
Lokaal CD&V-voorzitter Caroline 
Bonte – Vanraes uit Menen is onze 
kandidate voor plaats 4.
Provincieraadslid en Kortrijks schepen 

Lieven Lybeer, staat op 5.
Gevolgd door burgemeester van Len-
delede, Carine Dewaele en Waregems 
Schepen, Rik Soens.
Wim Verlinde (Wevelgem) vinden we 
terug op plaats 8.
OCMW-voorzitster Sofie Decavele uit 
Harelbeke kreeg de 9de plaats toegewe-
zen.
Op 10 vinden we een kandidate uit 
Anzegem terug: Katrijn Titeca, doch-
ter van huidig gedeputeerde Marleen 
Titeca. Katrijn is beroepshalve directeur 

van de vzw Sportbeheer Waregem.
Schepen Christine Depuydt uit Kortrijk 
volgt op 11. 
Op plaats 12 en 13 staan nog 2 Kor-
trijkzanen: Jan Vanwijnsberghe (Belle-
gem) en Yann Mertens (Kortrijk).
Lut Deseyn uit Avelgem is onze kan-
didate op plaats 14. Schepen Marie De 
Clerck (Wevelgem) staat op 15, gevolgd 
door haar collega-schepen uit Kuurne, 
Francis Benoit. 
Provincieraadslid Yves Debaere uit 
Kortrijk duwt de lijst.

Provincieraadsverkiezingen
Op 14 oktober trekken we naar de stembus om 72 provincieraadsleden te verkiezen. 
17 daarvan komen uit district Kortrijk.

CONTACT
Voor de contactgegevens van onze provincieraadsleden: www.west-vlaanderen.cdenv.be
Mailen kan naar fractiesecretariaat.west-vlaanderen@skynet.be
Bellen naar 050/38.58.91 of 056/22.50.08


