
De CD&V-Werkgroep Vrouw & 
Maatschappij (V&M) trok onlangs 
door onze gemeente om haar 
actiepunten voor de gemeente-
raadsverkiezingen in de kijker te 
plaatsen. 
Lees meer op pagina 8!
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iedereen inbegrepen

Kristof Vermeire ook kandidaat voor de provincieraad!

Actiepunten 
Vrouw & Maatschappij in de kijker

“Sorry, geen vrouwentoilet gevonden.”  Zo luidt de noodkreet die Linda DEPUIJDT 
op een bordje omhoog houdt.

Kristof  is al 16 
jaar actief  bij 
CD&V. In 1996 
sloot hij zich aan 
bij de jongeren-
afdeling, maar 
hij werd al gauw 
CD&V-bestuurs-
lid, zowel lokaal, 

regionaal als provinciaal. Kristof  studeerde 
maatschappelijk werk in Kortrijk. “Het was 
daar dat mijn politieke interesse tot ontwikke-
ling kwam. Ik was er actief  als studentenver-
tegenwoordiger. Politiek vond ik een logisch 
vervolg op mijn eerdere engagement in de 
KSA in De Haan, waar ik jarenlang leider 
was,” aldus Kristof. Daarna trok hij naar de 
Universiteit Gent, waar hij in 2000 een licen-

tie in de politieke wetenschappen behaalde.
Kristof  is sinds 2001 gemeenteraadslid. In 
datzelfde jaar ging hij als wetenschappelijk 
medewerker aan de slag in de CD&V-
Kamerfractie. In 2006 was hij voor het eerst 
lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen 
en fractieleider in de gemeenteraad. Bij de 
Vlaamse verkiezingen van 2009 was Kristof  
eveneens kandidaat. Hij haalde toen een 
mooie score met 4.848 stemmen. Sinds 2010 
werkt hij voor de gouverneur als medewerker 
voor de grensoverschrijdende samenwerking 
met Noord-Frankrijk.

Op de CD&V-lijst voor de provincieraadsverkiezingen staat onze kop-
man Kristof VERMEIRE op de tweede plaats. Een erg mooie plaats die 
de verdiensten van Kristof en onze CD&V-afdeling duidelijk erkent.
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Provincieraadsverkiezingen 

Onze CD&V-lijst voor kiesdistrict 
Oostende
Annie Cool, schepen in Gistel, trekt 
onze lijst. 

Op 2 staat Kristof  Vermeire, CD&V-
fractieleider in de gemeenteraad van 
Bredene. 

Schepen en provincieraadslid Hilde 

Veulemans uit Oostende volgt op 3. 
Katrien Goemaere, gemeenteraadslid 
in Middelkerke, is onze kandidate op 
plaats 4.

De Ichtegemse OCMW-voorzitter, 
Koen Pattyn, vinden we terug op 5.

Veronique Defruyt (De Haan), Kelly 
Osaer (Gistel) en Wim Desender 

(Middelkerke) zijn onze kandidaten op 
plaatsen 6, 7 en 8.

Vlaams parlementslid Johan Verstreken 
duwt deze lijst vanop de 9de plaats. 

Op 14 oktober trekken we naar de stembus om 72 provincieraads-
leden te verkiezen. 9 daarvan komen uit district Oostende.

De provinciedomeinen zijn in eerste 
instantie een plaats voor natuur, rust en 
ontspanning. Ze hebben echter ook een 
schaduwzijde. Af  en toe vinden er in-
breuken plaats. Om dergelijke feiten in 
de West-Vlaamse provinciedomeinen te 
kunnen voorkomen richtte de Provincie 
bij wijze van proefproject in september 
2009 een gespecialiseerde handhavings-

brigade op. Deze ploeg van bijzondere 
veldwachters ziet toe op de naleving 
van de wetgeving in de domeinen en 
bewaakt de openbare orde. 

Met de uitbouw van de handhavings-
brigade komt de Provincie tegemoet 
aan de vraag naar veiligheid, netheid en 
orde bij de bezoekers. 

Ruimere handhavingsbrigade zorgt voor meer veiligheid 
in provinciedomeinen
De Provincie besliste vorig jaar om haar handhavingsbrigade, ac-
tief in de verschillende provinciedomeinen, uit te breiden. Momen-
teel telt de ploeg 4 leden, een 5de persoon wordt aangeworven. 

Provinciaal domein Raversijde

Aarzel niet uw CD&V-provincieraadsle-
den uit de regio te contacteren wanneer u 
vragen of  opmerkingen heeft over provin-
ciale materies:

Hilde Veulemans
Stokkellaan 114 te 8400 Oostende, 
telefonisch op het nummer 059/56.20.06 
(kabinet op het stadhuis van Oostende) 
of  via e-mail: Hilde.Veulemans@west-
vlaanderen.be

Ignace Dereeper
Weststraat 14 te 8460 Oudenburg, telefo-
nisch op het nummer: 0475/94.44.49 of  
via e-mail: ignacedereeper@hotmail.com. 
Ook te bereiken via het gemeentehuis van 
Oudenburg.

Jef  Pollentier
Dullaertweg 83 te 8470 Gistel, telefonisch 
op het nummer 059/27.72.72 of  via e-
mail: jef.pollentier@west-vlaanderen.be
Meer info: www.west-vlaanderen.cdenv.be

contact

Provincieraadsleden Jef Pollentier, Hilde Veulemans en Ignace Dereeper.
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Een diagnose ‘prostaatkanker’ veran-
dert veel in het leven van een man en 
zijn naasten. Soms zijn er nog heel wat 
vragen waarop de patiënt en zijn omge-
ving een antwoord zoeken. Bovendien 
praten mannen niet altijd gemakkelijk 
over hun prostaatlijden. 
De vzw PSA Vlaanderen en de Provin-

cie willen met het initiatief  dit taboe 
helpen doorbreken. De thema’s die aan 
bod komen gaan o.a. over de behan-
delingen en de neveneffecten, urine-
verlies, erectiestoornissen en gezonde 
voeding. Er is telkens een uroloog 
aanwezig. 

Praktisch
Plaats: Provinciehuis Boeverbos, Ko-
ning 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 

Provincie organiseert themamomenten 
over prostaatkanker

In het kader van de verdere 
uitbouw van de hulp- en dienst-
verlening in de Vlaamse ge-
vangenissen wil de overheid 
bewust aandacht te besteden 
aan duurzame sportbeoefe-
ning voor specifieke doelgroe-
pen. Kansen bieden aan gede-
tineerden en geïnterneerden 
om te sporten binnen de muren 
verdient de nodige aandacht.

De Provincie West-Vlaanderen, de vzw 
De Rode Antraciet en de drie West-
Vlaamse gevangenissen (Brugge, Ruise-
lede en Ieper) sloegen de handen in el-
kaar om een gezamenlijk project in het 

leven te roepen dat het sportaanbod in 
de gevangenissen structureel verder wil 
uitbouwen, onder andere door nieuwe 
sportinitiatieven op te starten.

Onder de naam ‘Levenslang Sporten’ 
werd voor de komende jaren een ambi-
tieus programma opgesteld. Daarvoor 
wordt ondermeer een halftijdse sport-
functionaris aangeworven (door de vzw 
De Rode Antraciet) en gebeurt een 
financiële injectie van 10.000 euro door 
het West-Vlaamse provinciebestuur. 
Ook de vzw Vlabus en het BLOSO zijn 
nauw verwante partners in dit nieuwe 
verhaal.

‘levenslang sporten’ in west-vlaamse  
gevangenissen
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Actiepunten Vrouw & Maatschappij
Vrouw & Maatschappij vroeg aandacht voor de toegankelijkheid 
voor buggy’s en rolwagens, voor een mantelzorgpremie, voor 
meer buurtwinkels en een netwerk van openbare toiletten.

Betere toegankelijkheid voor 
buggy’s en rolwagens
Verplaatsingen met een kinderwagen of  
rolstoel verlopen niet overal even vlot, weet 
Marie-Laure VERHELST: “In sommige 
straten lijkt een wandeling veeleer een cal-
varietocht. Er zijn straten die je liever mijdt 
met een kinderwagen of  rolstoel. In een 
stuk van de Zeelaan moeten voetgangers, 
fietsers, rolstoelgebruikers en kinderwagens 
zich verplaatsen via dezelfde smalle strook, 
wat gevaarlijk is. In bijvoorbeeld de Derby-
laan en de Batterijstraat ontbreekt er dan 
weer een voetpad.” Daarom wil V&M  dat 
knelpunten worden weggewerkt. Bij de he-
raanleg van straten en pleinen is de breedte 
en de helling van het voetpad belangrijk. 
Obstakels in het midden van het voetpad 
zijn te mijden en een goed onderhoud is 
belangrijk.

Mantelzorgpremie
Maar liefst 57 van de 64 West-Vlaamse 
gemeenten geven een mantelzorgpremie. 
Bredene behoort bij de kleine minderheid 
zonder premie. “Nochtans is dergelijke pre-
mie een uitstekende manier om mantelzor-
gers te waarderen voor hun engagement,” 
stelt Linda DEPUYDT. Dankzij hun inzet 
wordt aan de wens van heel wat chronisch 
zieke en zorgbehoevende mensen voldaan 
om zo lang mogelijk in hun vertrouwde 

thuisomgeving te 
blijven. Daarom 
pleiten wij al lang 
voor de invoering 
van een mantel-
zorgpremie.

Meer aan-
dacht voor 
buurtwinkels
Bredene hinkt 
achterop op het 
vlak van detailhan-
delszaken. Volgens een recent rapport tellen 
wij slechts 10,1 winkels per 1.000 inwoners. 
Amper 5 West-Vlaamse gemeenten hebben 
er nog minder. Het gemeentebestuur riep 
onlangs eigenaars van handelspanden op 
om na te denken over de verhuurprijzen 
van die panden. Er zijn inderdaad nogal wat 
leegstaande winkels. Maar het gemeentebe-
stuur gaat zelf  ook niet vrijuit.

Liesbeth METSU legt uit waarom: “De ge-
meente heft een belasting op economische 
bedrijvigheid, waarbij elke vierkante meter 
bedrijfsoppervlakte wordt belast.  
CD&V pleit al jaren voor de afschaffing 
van deze bedrijfsonvriendelijke belasting.” 
Onbegrijpelijk, noemt Liesbeth het, dat 
het schepencollege geen buurtwinkel of  
handelszaak nodig vond in het nieuwe 

flatgebouw op de hoek van de Kapelstraat 
en Koerslaan. Het verleende immers een 
vergunning om de handelsruimte op het 
gelijkvloers om te vormen tot flats. Een 
gemiste kans op een dergelijke toeristische 
toplocatie!

V&M wil dat de gemeente meer aandacht 
heeft voor buurtwinkels en streeft naar 
een goede spreiding ervan over de hele ge-
meente. Zij pleit ook voor de inkorting van 
de periode van het betalend parkeren en 
voor een online-bedrijvengids, met daarin 
alle Bredense bedrijven, handelszaken en 
zelfstandigen.

Een netwerk van openbare 
toiletten
Ten slotte pleit V&M voor een netwerk 
van openbare toiletten. Een eerste stap is 
het oplijsten van de toiletten in openbare 
gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, 
zwembad…) en de publicatie van de 
openingsuren in een flyer. Een tweede stap 
is nagaan waar een extra openbaar toilet 
nodig is.

“Wanted: mantelzorger” – Een duidelijke 
boodschap naar het gemeentebestuur om 
mantelzorgers daadwerkelijk te ondersteunen.


