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U las het waarschijnlijk al in de krant. Of misschien hoorde u er over op de radio. Hoe 
dan ook : het kartel tussen CD&V en OpenVLD rolt over de tongen. En terecht. We zijn er 
namelijk van overtuigd dat dit project een meerwaarde is voor onze gemeente. Het kartel 
werd binnen ons bestuur dan ook met overgrote meerderheid goedgekeurd. Graag geven 
we wat meer duiding over dit opmerkelijke politieke huwelijk.
Lees het op pagina 8!

De twee grootste partijen van onze gemeente trekken samen naar de kiezer:

CD&V En OpEnVLD gaan samen in zee !

De aanwezige bestuursleden : (vlnr) Geneviève Braem, Paul Desmyter, Lena Devacht, Guido Decorte, Walter Sennesael, Claire Fagoo, Annie 
Vandenberghe, Henk Ghyselen, Dorine Geersens, Gerda Hollevoet, Alain Saubain, Inge Vandekeere, Paul Casselman, Annick Van Rossem, Ag-
nes Verwaest, Etienne Becuwe, Elie Depotter, Daniël Lips, Albert Serpieters

We leven in een mooie gemeente 
waar veel  is geïnvesteerd in mooie 
projecten. En ook CD&V heeft tal 
van projecten ondersteund.
Christendemocraten durven echter 
ook kijken naar een aantal pro-
blemen die nu minder aan bod 
komen. Wij weten dat geluk en 
welzijn niet alleen uit materiële za-
ken komen. Ondanks de welvaart 
stellen wij een sluipende vervreem-
ding vast in onze maatschappij. 
Ondanks de vele inspanningen 
blijven nog veel mensen, vooral 

ouderen achter in eenzaamheid.
Er is de groeiende onzekerheid bij 
een steeds groter deel van onze 
jeugd. Er zijn de problemen van 
agressie. We stellen vast  dat de 
sociale en familiale verbonden-
heid aan het verbrokkelen is. Jonge 
gezinnen vinden nog moeilijk een 
betaalbare woning of  een lapje 
grond om te bouwen en verhuizen. 
Op die manier wordt de gezonde 
bevolkingsmix verstoord.
Wij moeten als CD&V vanuit 
christendemocratisch oogpunt 

aandacht hebben voor deze pro-
blemen. 
Wij hebben vanuit onze traditie veel 
vrijwilligers die meehelpen om de 
sociale samenhang te ondersteunen. 
Wij willen ook samenwerken met 
mensen van andere filosofische 
overtuigingen.
Onze bestuursleden zijn bereid naar 
jullie te luisteren! Spreek hen aan of  
stuur hen een mail, vooral wanneer 
u het met ons niet eens bent.    

Het CD&V-bestuur

Samen is super!
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betaalbaar wonen aan de kust

Vroeger is al sterk geïn-
vesteerd in studies over de 

kust. Met de resultaten van 
deze studies willen we op zoek 

gaan naar concrete oplossingen 
en toepassingen die een antwoord 

kunnen formuleren op de uitdaging 
van het betaalbaar wonen en de ver-
grijzing van de kustgemeenten. 
Daarom wil de Provincie met elke 
gemeente een gezamenlijk traject 
doorlopen om in de eerste plaats 
het lokaal woonbeleid te versterken 
via een beperkte set van gerichte 
acties. Op vraag van de gemeenten 
werd beslist om in het eerste jaar 
o.a. te focussen op Erfpacht en de 
mogelijkheden van dit instrument 
in functie van het betaalbaar wonen. 

Hier zijn we momenteel reeds volop 
mee bezig.
Binnen deze samenwerking wordt 
ook sterk de nadruk gelegd op 
uitwisseling en kennisdeling. De 
gemeenten worden geconfronteerd 
met dezelfde uitdagingen. Belangrijk 
is dan ook dat er tussen de gemeen-
ten over deze uitdagingen gedebat-
teerd en overlegd wordt, dat lokale 
besturen hun ervaringen kunnen 
uitwisselen en leren van elkaar en 
dat er indien nodig gezamenlijke 
stappen kunnen worden gezet. 
Twee Provinciale medewerkers 
ondersteunen gedurende deze twee 
jaar de gemeenten. 

Gedeputeerde Guido De-
corte heeft het initiatief 
genomen om samen met 
de gemeenten De panne, 
Koksijde, nieuwpoort en 
Middelkerke intensief sa-
men te werken om het 
woonbeleid in de kustge-
meenten te versterken. 
prioritaire uitdagingen zijn 
het betaalbaar wonen en 
de vergrijzing van de kust. 

Ondersteuning wk cyclocross 2012

De Deputatie van de pro-
vincie besliste om het WK 
Cyclocross 2012 te Koksijde 
financieel te ondersteunen.

Concreet houdt dit in dat de Provin-
cie West-Vlaanderen voor 115.000 
euro aan promotionele ruimte zou 
aankopen.

“De Deputatie erkent hiermee de 
belangrijke toegevoegde waarde dat 
een dergelijk evenement van inter-
nationale allure met zich meebrengt, 
zowel op sociaal, economisch als 
sportief  vlak”, aldus Guido Decor-
te, inwoner van groot-Koksijde en 
gedeputeerde.

UW pROVInCIE-
RAADSLEDEn

Provincieraadsleden Johan Blieck, Lies 
Laridon, Guido Decorte en Eric Huyghe

Zie ook: 
www.west-vlaanderen.
cdenv.be

CD&V-fractie W-VL
Kon. Astridlaan 134/6
8200 Sint-Michiels
050-38 58 91
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Zon zee zorgeloos

Week van de zee 

Begin mei was er opnieuw 
de ‘Week van de Zee’. 
Hiermee wil de provincie 
de aandacht vestigen op de 
zorg voor natuur en milieu 
aan de kust. Voor het eve-
nement werkt het provin-
ciebestuur samen met de 
10 kustgemeenten, bezoe-
kerscentra, natuurorgani-
saties en Horizon Educatief 
vzw. Dit jaar was de ‘Week 
van de Zee’ aan zijn 15de 
editie toe. 

“Elk jaar opnieuw werden nieuwe 
activiteiten en workshops aan het 
jaarthema gekoppeld, wat resulteer-
de in meer dan 140 educatieve pak-
ketten en heel wat ondersteunings-
materiaal. Van bij de start was het 
onderwijs een zeer belangrijke doel-
groep. En na 15 jaar kan ik u met 
enige trots zeggen dat er jaarlijks 
zo’n 15000 leerlingen deelnemen 
aan de activiteiten rond de Week van 

de Zee”, aldus gedeputeerde Guido 
Decorte.
Dat een andere belangrijke doel-
groep toeristen en recreanten zou 
worden, zal waarschijnlijk niemand 
verbazen. Ondertussen spreken we 
over zo’n 10000 toeristen en recre-
anten die deelnemen aan de activi-
teiten. Sinds enkele jaren zijn er dan 
ook over de hele kustlijn verspreid 
meer dan 100 activiteiten voor het 
grote publiek.
Stripheld Jommeke en zijn vriendjes 
waren de ambassadeurs van deze 

feesteditie. 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 Zilveren Garnaal’, 
maar ook heel wat spelletjes, op-
drachtjes en weetjes over de zee, 
kan besteld worden in het Provin-
ciaal Informatiecentrum Tolhuis 
(provincie@west-vlaanderen.be of  
via het gratis telefoonnummer 0800 
200 21). 

Een aantal kustgemeen-
ten, Intro (organisatie die 
festivals en evenementen 
toegankelijk maakt) en de 
provincie slaan, met steun 
van de Vlaamse regering in 
het kader van het Kustac-
tieplan 2005-2009, deze 
zomer opnieuw de handen 
in elkaar om via het project 
‘Zon, zee … zorgeloos’ het 
strand toegankelijk te ma-
ken voor iedereen!

Van 1 juli t.e.m. 31 augustus 2011 is 
er elke dag van 10.30 uur tot 18.30 
uur assistentie voorzien en dit op 8 
verschillende locaties aan de Kust. 
Beroep doen op de assistenten kan 

door ze aan te spreken op het strand 
of  vooraf  te bellen. Personen met 
een hulpbehoefte botsen vaak op 
hindernissen bij een strandbezoek. 
‘Zon, zee… zorgeloos’ biedt voor 
dergelijke problemen een oplossing! 

In 2010 werd 2805 keer beroep 
gedaan op de aangepaste infrastruc-
tuur op het strand. De hulp van 
opgeleide assistenten werd 718 keer 
ingeroepen. Het project is de unieke 
combinatie van een aantal infra-
structuuringrepen/aanpassingen 
op het traject aankomstplaats  tot 
aan de waterlijn (bv een rolstoeltoe-
gankelijk toilet) en het inzetten van 
opgeleide assistenten om assisten-
tie te verlenen bij mensen met een 

beperking die voor assistentie geen 
beroep kunnen doen op vrienden, 
familieleden of  anderen. De assis-
tenten worden opgeleid door Intro 
en zijn actief  in de directe omgeving 
van hun uitvalsbasis.

Gedeputeerde Guido Decorte wil 
zijn thuisgemeente Koksijde hier-
bij dan ook warm maken voor dit 
project!

Jommeke, samen met CD&V-gedeputeerden Dirk De fauw, Guido Decorte en Bart 
Naeyaert
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Samen is super!
CD&V En OpEnVLD gaan samen in zee !

Even terug in de tijd. na de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2000 en 2006 was 
CD&V telkens de tweede 
grootste partij in Koksijde. 
En toch zitten we straks 
maar liefst 18 jaar op de op-
positiebanken. Terwijl onze 
partij bol staat van goeie 
ideeën en tevens zeer capa-
bele mensen in huis heeft.

Duidelijk signaal
In ons bestuur en bij onze achterban 
sluimert al héél lang de vraag waar-
om de twee grootste partijen niet ge-
woon samengaan. En zo geschiedde. 
Straks trekken CD&V en OpenVLD 
samen met één sterke kartellijst naar 
de Koksijdse kiezer. Het kartel krijgt 
de naam “OpenVLD–CD&V”.  
Geen duister voorakkoord, maar een 
open en eerlijk signaal dat wij samen 
met OpenVLD de gemeente willen 
besturen vanaf  2013.

Het klikt
Na wekenlange inhoudelijke onder-
handelingen met OpenVLD is het 
enthousiasme binnen CD&V bijzon-
der groot. In 2006 zaten onze pro-
gramma’s al voor 80% op dezelfde 
lijn. Daarom ook dat wij de jongste 
jaren heel wat punten en projecten 
in onze gemeente goedkeurden. En 
vandaag passen plannen en priori-
teiten – op enkele details na – he-
lemaal bij elkaar. Kortom: het klikt 
tussen CD&V en OpenVLD. Het 
kartelvoorstel werd in de schoot van 
ons bestuur dan ook met overgrote 
meerderheid goedgekeurd.

Talent
In het verleden koos u niet voor 
CD&V opdat onze mensen aan de 

zijlijn zouden staan. U koos voor 
onze kandidaten omdat ze de kwa-
liteiten hebben om onze gemeente 
goed te besturen. Om de juiste 
keuzes te maken. Welnu: dankzij het 
kartel groeit de kans dat deze talen-
ten zich eindelijk kunnen ontplooien. 
Voor u, uw kinderen en kleinkin-
deren. Voor uw buurt, voor onze 
gemeente…

Frisse ideeën
Aan een politiek steekspel heeft de 
burger niets. Onze inwoners ver-
wachten dat onze gemeente goed 
bestuurd wordt. En wees gerust: 
daar gaan we voor de volle 100% 
voor. CD&V bruist van de frisse 
ideeën om Koksijde nog menselijker, 
leefbaarder, gezelliger en mooier te 
maken. Komende legislatuur komen 
tal van zaken op ons af. Betaalbaar 
wonen, de gronden van de Basis 
Koksijde, seniorenzorg, de dienstver-
lening voor jonge gezinnen, noem 
maar op. Stuk voor stuk uitdagingen 
waar we onze tanden willen in zetten.

CD&V blijft CD&V
Tot slot willen we nog onderstrepen 
dat elke partij haar eigenheid be-
houdt in het kartel. We geven onze 
christen-democratische identiteit niet 
op. CD&V blijft CD&V, meer dan 

ooit. We blijven een onafhankelijke 
partij, met een eigen partijwerking. 
We staan evenwel open voor alle 
mensen, van welke mening, strek-
king of  visie ook. Wat ons bindt, is 
de inzet voor projecten die mensen 
helpen en waardigheid geven.
Wat zijn nu de plannen voor komend 
anderhalf  jaar? Is CD&V nu opeens 
met alles akkoord wat de huidige 
meerderheid doet? Helemaal niet. 
We blijven kritisch maar constructief  
oppositie voeren. Op ons kan u nog 
steeds rekenen!


