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CD&V pro ‘serviceflats’

De OCMW-raadsleden Daniel POPPE en Sandra DEGRANDE 
besteden veel tijd aan dossiers die het welzijn van men-
sen bevorderen. Beiden werkten heel constructief mee 
voor de bouw van de OCMW-serviceflats. Hoe staat het 
daar nu mee? We vroegen het hen. 

Daniel: De werken aan  
“Duinenzicht-erf ” – zo zal het  
nieuwe complex van serviceflats heten 
– schieten  goed op. Zonder onvoor-
ziene obstakels kunnen de eerste 
bewoners het complex  
al in december betrekken. De 36  
éénslaapkamerflats en de 12  
tweeslaapkamerflats zijn kwaliteitsvol, 
betaalbaar en aangepast. Ze stellen 
de senioren in staat zo lang mogelijk 
zelfstandig te functioneren.

Sandra: Alle kamers krijgen gebruiks-
vriendelijke domotica. Ze garanderen 
de bewoners een veilig en aange-
naam verblijf. Enkele voorbeelden:  
stroomuitschakeling bij het verla-
ten van de woning, inbraakalarm, 
noodoproepsysteem, videofonie op 
tv-scherm, deurbel met lichtsignaal, 
mengkranen met temperatuurbegren-
zing,  handgrepen in de douchecel, 
afgeronde hoeken en antislip in de 
badkamer.

Daniel: Goed uitgeruste appartemen-
ten zijn belangrijk. Maar minstens 
even belangrijk is ook het sociale 
leven binnen het serviceflatcomplex. 
Daarom komen er gelijkvloers een 
centrale ontmoetingsruimte en een fit-
nesslokaal.  Op de verdiepingen komt 
telkens ook een gezellige zithoek. Die 
moet er voor zorgen dat de senioren 
niet vereenzamen, maar dat ze vol-
doende contacten kunnen onderhou-
den met de andere residenten.

Sandra Degrande en Daniel Poppe noemen 
de OCMW-serviceflats een waardevolle 
aanwinst.
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Leve de zee

Van 29 april tot en met 15 
mei 2011 was er opnieuw 
de ‘Week van de Zee’. 
Tijdens deze periode 
wil de Provincie West-
Vlaanderen de aandacht 
vestigen op de zorg voor 
natuur en milieu aan de 
kust. Voor het evenement 
werkt het provinciebestuur 
samen met de tien kustge-
meenten, bezoekerscen-

tra, natuurorganisaties en 
Horizon Educatief vzw. 
Dit jaar was de ‘Week van 
de Zee’ aan zijn vijftiende 
editie toe. Stripheld Jom-
meke en zijn vriendjes wa-
ren de ambassadeurs van 
deze feesteditie.

Met de slogan ‘Leve de Zee’ wil de 
Provincie het natuurlijk leven aan de 
kust centraal zetten. De natuur aan 

onze kust staat nog steeds zwaar 
onder druk. Hooguit 1 % van het 
oorspronkelijke leven is er nog aan-
wezig. De Noordzee is niet alleen 
een groot natuurgebied, ze heeft 
ook een grote betekenis op econo-
misch, cultureel, wetenschappelijk 
en historisch vlak. 
Samen met uitgeverij Ballon Media 
geeft de Provincie West-Vlaanderen 
het spelletjesboek ‘Met Jommeke 
naar zee’ uit. Dit 96-pagina’s tellend 
boek met het kortverhaal ‘De Zil-
veren Garnaal’ kan besteld worden 
in het Provinciaal Informatiecen-
trum Tolhuis (Jan Van Eyckplein 
2 in Brugge of  via provincie@
west-vlaanderen.be of  via het gratis 
telefoonnummer 0800 200 21). 
De kostprijs bedraagt 6,95 euro 
per stuk. Het boek bevat heel wat 
spelletjes, opdrachtjes, weetjes en 
raadseltjes over de zee. Zo komen 
lezers onder andere te weten wat de 
duurzame vis is, maken ze kennis 
met de verschillende kustgemeenten 
en leren ze de namen van enkele 
soorten schelpen en diertjes uit 
de zee. Vanaf  de zomer wordt het 
boek in alle boekverkooppunten 
van Vlaanderen verkocht.

Gedeputeerden Dirk De fauw, Guido Decorte en Bart Naeyaert samen met Jommeke bij 
de opening van de Week van de Zee.

West-Vlaanderen gaat opnieuw ‘verstandig zonnen’
Van april tot september 
loopt opnieuw de cam-
pagne ‘Verstandig Zon-
nen’, een initiatief van de 
Stichting tegen Kanker in 
samenwerking met Kind en 
Gezin en de Vlaamse pro-
vinciebesturen.

De affiches en folders tonen 4 be-
langrijke tips: 
- houd baby’s jonger dan 1 jaar uit 
de zon 
- zorg voor een hoofddeksel voor de 
kinderen en laat hen een droog T-
shirt en een goede zonnebril dragen 
- breng regelmatig een rijkelijke laag 

waterbestendige zonnecrème aan 
met een beschermingsfactor van 
minimum 30 
- laat kinderen tussen 11 en 15 uur 
in de schaduw spelen 

Meer info: www.verstandigzonnen.be



De Provincie werkte voor de samen-
stelling van dit lespakket samen met 

de Fietsersbond, het PCVO West-
Vlaanderen en basisschool Drieko-
ningen uit Torhout. 
Het provinciebestuur van West-
Vlaanderen organiseert al jaren 
preventiecampagnes over de gevaren 
van de dode hoek bij vrachtwagens. 
De dode hoek is de zone naast de 
vrachtwagen waar de chauffeur je 

niet kan zien. Ondanks de verplichte 
technische hulpmiddelen voor de 
vrachtwagens, zijn er jaarlijks nog 
steeds fatale ongevallen. Het gaat 
vooral om fietsers die zich in deze 
dode hoek bevonden en onder de 
wielen van de vrachtwagen komen 
als de vrachtwagen een manoeuvre 
uitvoert of  rechts afslaat. 
De Provincie richt haar campagne 
vooral op de leerlingen van de derde 
graad van de basisschool. Velen van 
hen gaan volgend jaar met de fiets 
naar school en vormen een uiterst 
kwetsbare groep in het verkeer. Het 
is erg belangrijk om hen te waarschu-
wen voor de gevaren van de dode 
hoek bij vrachtwagens.
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Provincie vernieuwt lesmodule over dode hoek

Vorig jaar lanceerde het 
provinciebestuur van 
West-Vlaanderen een gra-
tis online lesmodule over 
de dode hoek. De module 
is bestemd voor de leer-
lingen van de derde graad 
van het basisonderwijs en 
is terug te vinden op de 
website www.letopvoorde-
dodehoek.be. Het pakket 
bevat foto’s, videofrag-
menten en opdrachtjes 
voor de leerlingen en werd 
dit jaar volledig vernieuwd.

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

Ignace Dereeper
Weststraat 14 te 8460 Ouden-
burg, telefonisch op het nummer: 
0475/94.44.49 of  via e-mail: 
ignacedereeper@hotmail.com. 
Ook te bereiken via het gemeente-
huis van Oudenburg.

Jef  Pollentier
Dullaertweg 83 te 8470 Gis-
tel, telefonisch op het nummer 
059/27.72.72 of  via e-mail: 
jef.pollentier@west-vlaanderen.be

CONTACT

Aarzel niet uw CD&V-pro-
vincieraadsleden uit de 
regio te contacteren wan-
neer u vragen of opmerkin-
gen heeft over provinciale 
materies:

Provincieraadsleden Jef Pollentier, Hilde Veulemans en Ignace Dereeper.

Meer info: www.west-vlaanderen.cdenv.be
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Samen voor een breder sociaal beleid

Er is weinig aandacht , meent Da-
niël POPPE, voor nieuwkomers, 
eenoudergezinnen, werkzoekenden, 
het actief  opsporen van kansarmoe-
de en het ontwikkelen van initiatie-
ven om het maatschappelijk draag-
vlak hiervoor te verhogen. Dat is 
trouwens ook  de conclusie van de 
regionale welzijnscommissie die de 

sociale beleidsplannen van Bredene 
en de buurgemeenten onder de loep 
nam.
Met de komst van het Sociaal Huis 
zag het er nochtans mooi uit, vult 
Sandra DEGRANDE aan. Dat So-
ciaal Huis zorgt voor een laagdrem-
pelig aanbod van sociale dienstver-
lening. De bezoekersaantallen tonen 
aan dat veel Bredenaars er de weg 
naar vinden.
Maar hiermee is de taak van het 
Sociaal Huis natuurlijk niet af. Het 
heeft een voorname rol te vervullen 
in de uitbouw van  een netwerk met 
alle partners op de gemeente die 
rechtstreeks of  onrechtstreeks met 
sociale thema’s te maken krijgen. 
Daniel POPPE  geeft enkele voor-
beelden van dergelijke partners: 

gezinsondersteunende diensten, 
diensten binnen het maatschap-
pelijk werk, onderwijsinstellingen, 
politie en vele andere organisaties 
van professionele of  vrijwillige 
dienstverleners.  Allemaal komen zij 
veelvuldig in contact met mensen in 
kwetsbare leefomstandigheden en/
of   met moeilijk te bereiken bevol-
kingsgroepen. Het zijn vaak ook 
deze groepen die de weg naar het 
Sociaal Huis (nog) niet vinden.
Beide CD&V-raadsleden betreu-
ren dat er vanuit het Sociaal Huis 
te weinig initiatieven komen om 
de kennis te bundelen die bij deze 
lokale partners aanwezig is, en om 
in samenspraak met deze organisa-
ties een gecoördineerde aanpak voor 
kansengroepen uit te werken.

De serviceflats en de toe-
komstplannen voor 
‘Wackerbout’ zijn belang-
rijk binnen het sociaal be-
leid van het OCMW,  zeker 
binnen dat  voor ouderen 
en zorgbehoevenden.  
Daartegenover, zo beklem-
tonen de OCMW-raadsle-
den Daniel POPPE en San-
dra DEGRANDE, pakt de 
politieke meerderheid in 
het OCMW andere, noch-
tans ook belangwekkende 
beleidsaspecten,  bijna 
niet of toch zeer stiefmoe-
derlijk aan.

‘Samen is super’ op de barbecue

Eerst komt het aperitief.  Daarna 
liggen op de braadrooster: barbe-
cueworst, gemarineerde kalkoenbro-
chette, gemarineerde kippenbout en 
breughelspek. Dat alles met een rijk 

palet aan groentjes, sausjes en brood. 
Ten slotte een zalig dessert. 

Je betaalt € 17,00 per persoon. Kin-
deren tot 12 jaar: € 10,00.

Intekenen kan tegen uiterlijk 15 au-
gustus e.k. bij: Herman Van Poucke, 
Benedictijnenstraat 1A – 059 32 
44 68; Luc Decramer, Vicognelaan 
90 – 0479 46 50 99; Rita Beuselinck, 
Gentstraat 21- 059 32 21 38 ; Raf  
Pyra, Dorpsstraat 74 bus 0101 - 0486 
25 25 79; of  per e-mail: raf.pyra@
telenet.be. 

Overschrijven kan op rekening 
731-0091931-47 van ‘Ampersand-
Bredene’ met vermelding van naam, 
“barbecue”, aantal deelnemers

Gezelligheid is altijd troef 
op de CD&V-barbecue.  
Dit jaar wordt het  super-
gezellig op zondag 21 
augustus om 12 uur in het 
kampeerverblijfpark ‘Ter 
Hoeve’, Zandstraat 91.  
Iedereen is welkom.

Het Sociaal Huis moet de draaischijf wor-
den van een netwerk van alle partners die 
in Bredene sociaal actief zijn. ‘Samen is 
super’ geldt ook hier.

Het OCMW moet nauwer samenwerken 
met verenigingen, diensten en instellingen 
die vanuit hun dagelijkse praktijk sterk 
voeling hebben met de sociale noden in 
onze gemeente.


