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Maak kennis met ons vernieuwd bestuur op pagina 4.

Nieuw bestuur: 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

Zittend van links naar rechts:
Marijke Desmet, Nele Huysentruyt, Ronny Borny en Raoul Biliouw
Staand van links naar rechts:
Luc Vermeire, Marc Provoost, Hugo Busschaert, Tim Wuyts, Dieter 
Provoost, Michel Halewyck, Jaak Adriaens en Marcel Verdonck.
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CD&V De haan vaart nieuwe koers

De groepsfoto die u op de voorpa-
gina van ons blad kan bewonderen, 
onderstreept de onschatbare waarde 
van eensgezindheid en betrokkenheid 
van ieder bestuurslid bij het voeren 
van (lokale) politiek. 

Ronny is dan ook trots u zijn bestuur 
te kunnen voorstellen!

Na het vertrek van schepen Stefaan 
Beirens werd Marijke Desmet 
opnieuw gemeenteraadslid. Marijke 
blijft verder ook OCMW-raadslid 
en voorzitter van het Lokaal Over-
leg Kinderopvang. Daarnaast is ze 
voorzitter van de Sint-Vincentiusver-
eniging en ondervoorzitter van de 
CM-kern.

Onze tweede belangrijke vrouw in 
het bestuur is Nele Huysentruyt. 

Zij is naast fractiesecretaris voor 
CD&V in de provincieraad van West-
Vlaanderen, ook parlementair mede-
werkster van Vlaams parlementslid 
en gemeenschapssenator Jan Durnez. 
Binnen ons bestuur is zij de webmas-
ter van dienst.

Net als Nele woont ook Dokter  

Raoul Billiouw in Wenduine. Zijn 
kennis en inbreng als oudste be-
stuurslid worden enorm gewaardeerd.

Luc Vermeire is onze vertegen-
woordiger in de sportraad. Hij is 
ook expert in de Minaraad en maakt 
deel uit van de redactieraad van het 
gemeentelijke informatieblad.

Marc Provoost beheert binnen ons 
bestuur de kas. Bij velen is hij echter 
beter gekend als voorzitter van Unizo 
en uitbater van de Potinière. 

Hugo Busschaert heeft niet zomaar 
een plaatsje op de foto gekozen: hij 
is de stuwende kracht achter sterke 
vrouw Marijke. Samen met Luc en 
Ronny vind je ook hem in de Min-
araad terug.

Ons, in letterlijke zin, grootste be-
stuurslid is Tim Wuyts. Tim is niet 
alleen adjunct-adviseur Justitie voor 
de CD&V-Kamerfractie, maar ook 
vrijwillig wetenschappelijk medewer-
ker aan de Katholieke Universiteit 
van Leuven. Aan de Katholieke 
Hogeschool Kempen doceert hij dan 
weer het vak ‘Vermogen en Recht’.

Ons jongste bestuurslid, Dieter 
Provoost (zoon van Marc) ken-
nen de jongeren waarschijnlijk nog 
wel als gewezen voorzitter van de 
jeugdraad.

De verkiezing van Ronny Borny als voorzitter van CD&V 
De haan begin 2010 zorgde ook voor vernieuwing binnen 
ons CD&V-bestuur.
Naast CD&V-voorzitter is Ronny ook voorzitter van de 
Mina-raad (milieu en natuur) en dit al 15 jaar lang. Verder 
maakt hij ook deel uit van de gemeentelijke redactieraad.
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Onder impuls van voorzitter Marijke Desmet maakte het 
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) een overzichtelijke 
brochure over alle mogelijke vormen van kinderopvang.

Michel Halewyck vertegenwoordigt 
de Boerenbond binnen ons bestuur. 
Hij is ook de verantwoordelijke voor 
de CD&V-seniorenwerking.

Jaak Adriaens, gewezen hoge-
schooldocent en voorzitter van ver-
schillende instellingen voor gehandi-
captenzorg, is momenteel voorzitter 
van de Kerkfabriek Sint-Clemens  
(Klemskerke). 

Naast hem vinden we Marcel Ver-
donck.
Marcel is onze secretaris. Als gewe-
zen CVP-senator en schepen in Sint-
Niklaas hoeven we hem geen les in 
politiek meer te geven. Hij is dan ook 
een krachtige coach die ons vanuit 
zijn ervaring mee door de politieke 
wateren stuurt.
Helaas niet op de foto: onze onder-
voorzitter, Patricia De Decker. Zij 
verblijft momenteel in Denemarken. 
Zij ondersteunt haar man bij de 
uitbouw van een ecologisch verant-
woord windmolenpark. 

Door samenloop van omstandighe-
den konden enkele bestuursleden niet 
aanwezig zijn op de fotoshoot. Maar 
geen nood, we stellen hen, graag aan 
u voor in een volgende editie. 

CD&V
Deze vernieuwing is geen eindpunt, 
maar sterkt ons daarentegen om op 
de nieuw ingeslagen weg voort te 
gaan. 

Wat de toekomst brengt is nog niet 
helemaal duidelijk … 
Maar 1 ding is nu wel al zeker: 
we komen bij de gemeenteraads- 
verkiezingen volgend jaar niet 
langer op onder DAZ.

Lid worden  
of kandidaat zijn in 2012
Vragen of opmerkingen? 
Contacteer gerust onze voorzitter:
Ronny Borny, 
Heieweg 4, Klemskerke. 
Ronny.borny@skynet.be
0478/ 48.02.29

“Omdat kinderen onze toekomst zijn”

Het doel van het LOK is overleg-
momenten te voorzien voor alle 
kinderopvanginitiatieven. Door 
deze netwerking ontstaat een 
samenwerking tussen de verschil-
lende dienstverleners en worden 

kinderopvangnoden op mekaar 
afgestemd.
De brochure vermeldt niet al-
leen de buitenschoolse opvang of  
dagopvang, maar ook de mogelijk-
heden voor de opvang van een ziek 
kind, opvangmogelijkheden tijdens 
korte of  langdurige vakantieperio-
des, …
Iedere geïnteresseerde kan de 
brochure gratis bij de jeugddienst 
verkrijgen. Ouders van pasgebo-

renen krijgen deze automatisch 
toegestuurd. 
Marijke is er zeker van dat deze 
folder elke zoekende ouder helpt 
bij het vinden van een passend 
antwoord op hun specifieke kinder-
opvangvraag.

Meer info: 
marijkedesmet@scarlet.be
059/23 35 43
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OCMW-raadslid Marijke Desmet nu ook gemeenteraadslid
De afgelopen vijf jaar was 
Marijke Desmet OCMW-
raadslid voor CD&V De 
haan onder de fractie 
DAZ. Bij een herverdeling 
van de mandaten in de 
gemeenteraad werd zij 
in september 2011 als 
eerste opvolger van DAZ 
gemeenteraadslid. Waarom 
een dubbel mandaat, 
vragen velen zich af? 
Marijke geeft graag haar 
motivering.

Waarom OCMW-raadslid 
blijven?
Ik heb een grote betrokkenheid 
bij de materie die voorligt in de 
OCMW-raad. Het gaat hier duidelijk 
over het ‘welzijn’ van onze mensen 
uit de gemeente. Door mijn jaren 
ervaring in het zorglandschap kreeg 
ik vanuit mijn beroep, als stafme-
dewerker bij FamiliehulpWest-
Vlaanderen, welzijnsbagage mee 
die ik ten dienste kan stellen van 
de OCMW-werking. Toen ik 5 jaar 
geleden voor het eerst zetelde heb ik 
me voorgenomen om agendapunten 
‘open’ te trekken. Er wordt tijdens 
een OCMW-raad zelden open en 
vrij van gedachten gewisseld aan 
de hand van gedegen dossiers. Dit 
stelt mij echt teleur. Ik pleit voor 
een raad die ideeën uitwisselt, luidop 
over het welzijn van onze zorgvra-
gers nadenkt en adviezen formu-
leert. Er moet dan ook iemand zijn 
die de durf  en het lef  heeft om met 
inhoud dossiers bespreekbaar te 
maken. Het OCMW van De Haan 
is binnen het gegeven van de raads-
werking echter een burcht gebleven. 
Het gaat er ouderwets en log aan 
toe, iets waar de huidige Voorzitster 
een groot aandeel in heeft. Ik geef  
echter niet af  en wil blijven werken 
aan een stukje mentaliteitswijziging 
door openheid, begrijpbaarheid, 
bespreekbaarheid en transparantie 
over dossiers te bevragen. 

Waarom een bijkomend 
mandaat als gemeente-
raadslid?
Door het vertrek van Stefaan Beirens 
kwam er een plaats van gemeente-
raadslid vrij. Ik was de eerste opvol-
ger, dus ik nam de plaats van Stefaan 
in. Decretaal mogen trouwens 1/3 
van de OCMW-raadsleden ook deel 
uitmaken van de gemeenteraad. 
CD&V opteerde voor dit dubbel-
mandaat om zowel in het OCMW als 
in de Gemeenteraad nog een verte-
genwoordiger te hebben. Inderdaad, 
ik bleef  ook nog OCMW-raadslid 
omdat meerdere agendapunten 
binnen het kader van een OCMW 
gelinkt zijn aan de werking van de ge-
meenteraad. En dat maakt het boei-
end: nu kan ik de gemeenteraad ook 
eens wakker schudden als er thema’s 
van ‘welzijn’ worden besproken. Te 
weinig is de gemeenteraad betrokken 
bij deze welzijnsthema’s, iets dat ik de 
vorige legislatuur al vastgesteld had. 
Er zijn weinig dossiers die mij niet 
raken. Daarom ben ik dan ook een 
gedreven raadslid dat zijn dossiers 
doorneemt en informatie gaat op-
zoeken. Ik probeer de antenne te zijn 
naar de mensen toe en zal ook daar 
niet met een gesloten mond zitten 
kijken. Wie ‘midden de mensen’ staat 

hoort en ziet veel.  Deze doorleefde 
inhouden geef  ik een aanspreekka-
naal, dus er is nog veel werk aan de 
winkel! 

Trouwens, wist u dat…
… de vervangster van de onlangs 
overleden Laurent Borny ook én in het 
OCMW én in de Gemeenteraad zit?
... mevrouw Flahaut naast voorzitter 
van het O.C.MW. ook lid is van het 
Schepencollege?
Ik ben dus niet alleen in mijn keuze 
om gemeente en OCMW wat meer 
met mekaar te verweven!


