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AMBIANCE OP CD&V-
NIEUWJAARSRECEPTIE

CD&V-Gistel verwelkomde staatssecretaris Hendrik Bogaert op haar nieuwjaarsreceptie. 
De vele aanwezigen brachten een toost uit op elkaars gezondheid en geluk. Naar jaar-
lijkse gewoonte schonk de CD&V-afdeling de Gistelse jeugdbewegingen een financiële 
waardering voor hun werk en inzet. Een aantal nieuwe kandidaten op de CD&V-lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen werden voorgesteld.

GESLAAGD
SENIORENFEEST

Vlaams minister Hilde Crevits was 
gastspreker op de seniorennamiddag 
van CD&V-Gistel. Doorspekt met 
pittige anekdotes schetste de minister 
haar beginjaren in de politiek. De talrijk 
opgekomen senioren kregen uitgebreid 
de tijd voor een persoonlijke babbel met 
haar. Een glas, koffiekoeken en muziek 
droegen bij tot een gezellige sfeer.

Minister Hilde Crevits nam uitgebreid de tijd 
voor een persoonlijk woordje met de aanwe-
zigen.

Schepen Annie Cool en bestuurslid en kers-
vers kandidaat Bart Maene in gesprek met de 
minister.

Peter Teunissen, bestuurslid en nieuwe kandidaat Henk Catrysse, Hi-
laire Sinnaeve, staatssecretaris Hendrik Bogaert en gemeenteraadslid 
Roos Sinnaeve op de CD&V-nieuwjaarsreceptie.

Tussendoor politiek overleg tussen onder-
voorzitter Arnold Stael en Vlaams parle-
mentslid Johan Verstreken.

Staatssecretaris Hendrik Bogaert in gesprek 
met OCMW-voorzitter Luc Ghyselbrecht.

Bestuurslid Walter Kimpe stelt zijn zoon 
Peter voor als CD&V-kandidaat.
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10000-stappenwandeling

Nieuwe kandidaten
op de CD&V-lijst

Gistel is sinds kort een erken-
de BOEBS-gemeente (Blijf 
Op Eigen Benen Staan). Het 
BOEBS-project promoot be-
weging. 10000 stappen per 
dag is ideaal. 

Een aantal vrijwilligers 
werken een wandeltocht 

uit. De keuze wordt gelaten 
tussen een kort en een lang 

traject (ong. 7 km). Bestuurs-
lid Lieve Vervaeke: “Mensen 

blijven langer actief. Ik juich toe 
dat senioren het parcours op maat 

uitstippelen. De wandeling stimuleert 
om regelmatig een voldoende afstand 
te stappen.” 
OCMW-raadslid Liliane Decorte: “Tij-
dens de wandeling is er aandacht voor 
het culturele erfgoed en het open land-
schap. Er verschijnt een mooie folder.”

CD&V-Gistel is trots om 
nieuw en jong talent op 
de lijst voor te stellen. Ze 
vormen een enthousiaste 
groep.

CD&V-Gistel is trots om nieuw en 
jong talent op de lijst voor te stellen. 
Ze vormen een enthousiaste groep.

Henk Catrysse, 49j, woont in 
Moere en is verpleegkundige in het 

AZ Damiaan. “CD&V is het 
team dat aan opbouwende 

politiek doet, met respect voor 
de medemens en –politicus, én 

die Vlaams is.”

Ruben Cooleman, 22j, woont in 
Gistel en is medewerker bij het 
Melkcontrolecentrum Vlaanderen 
(MCC). “Belangrijk in het beleid is 
dat wij elkaar blijven helpen, zodat 
er niemand achterop raakt.”

Bart Maene, 47j, woont in Snaas-
kerke en werkt bij INFRAX. “Over-
tuigd dat door goed te luisteren 
de relatie met de mensen in onze 
omgeving kan verbeteren.”

Peter Kimpe, 39j, woont in Snaas-
kerke en is wegenwerker. In bijbe-
roep is hij landbouwer. “Ik kom in 
contact met heel wat mensen en 
leer zo wat er leeft ; ik wil mij met 
CD&V voor hen inzetten.”

Kelly Osaer, 28j, woont in Gistel 
en is adviseur bij staatssecretaris van 
ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. 
“CD&V is een partij voor iedereen: 
jong, oud, ondernemer, arbeider, 
landbouwer, als het goed gaat, maar 
zeker ook als het minder goed gaat.”

CD&V-pannenkoekenkaarting 
Vrijdag 13 april vanaf  18 uur,
Ons Huis, zaal De Burcht, op de 
Markt te Gistel.
Kaarten te bekomen bij de bestuurs-
leden of  bij de voorzitter Marc Mon-
strey, Vaartstraat 37, of  via monstrey.
cool@skynet.be of  0494/87 31 83

Gemeenteraadsleden Jef Pollentier, Jan 
Willems, Andre Decoster en Lieve De-
haemers: “De CD&V-kaarting is ook een 
ideaal moment voor een babbel met de 
mandatarissen.

Ontbijt met de burgemeester 
Zondag 29 april tussen 8u en 11u,
Ons Huis, zaal De Burcht, op de 
Markt te Gistel.
Aangepaste kinderanimatie.
Kaarten te bekomen bij de bestuurs-
leden of  bij de voorzitter Marc Mon-
strey, Vaartstraat 37, of  via monstrey.
cool@skynet.be of  0494/87 31 83

Burgemeester Bart Halewyck zorgt op-
nieuw voor een verzorgde en gezonde 
ontbijttafel.

Kelly Osaer met vlnr Henk Catrysse, Ruben 
Cooleman, Bart Maene en Peter Kimpe.
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Met 2 lijsttrekkers
naar de verkiezingen!

Voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen 
trekt burgemeester Bart 
Halewyck opnieuw de 
CD&V-lijst. Schepen Annie 
Cool staat op de tweede 
plaats.

Onze energieke burgervader 

is veel 
aanwezig 

tussen de 
mensen. Zijn 

stijl is joviaal, 
een kwinkslag 

kan hij niet laten. 
Hij is een gewiekst 

onderhandelaar. De 
dossiers waar hij voor ging zijn 
onder andere: de aankoop van 
de grond voor het tweede voet-
balveld in Snaaskerke, de belbus 
voor Zevekote en Moere, de res-
tauratie en omvorming van de de-
kenij tot sociaal huis, en de bouw 
van een nieuwe kinderopvang.
Annie Cool staat op nummer 

één van de CD&V-lijst voor de 
provincieraadsverkiezingen. Ze 
is schepen in Gistel en is privé-
secretaris van Vlaams minister 
Hilde Crevits. Annie is mens 
onder de mensen, steeds actief  en 
gaat voor oplossingen. Met en-
thousiasme behartigt ze dossiers 
zoals de speelpleinwerking, aanleg 
voetbalplein, renovatie sporthal, 
oprichting museum Maes-Mu-
seeuw, vernieuwing St. Godelie-
veprocessie, opwaardering land-
bouw- en economische raad,… 
Ze heeft een ruime kennis over 
ruimtelijke ordening en 
milieudossiers.

Schepen Annie Cool en Burgemeester Bart Halewyck: 
“Wij gaan er voor, samen met de hele CD&V-ploeg!”

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
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 contactpersoon
Marc Monstrey
(monstrey.cool@skynet.be)
www.cdenv-gistel.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

Provinciale groene 62 
wordt heraangelegd

In december gingen de wer-
ken voor de heraanleg van de 
Groene 62 officieel van start. 
In Gistel tussen de Zevekote-
heirweg en de Moerdijkstraat 
is het nieuwe wegdek in ter-
nairzand al terug aangelegd. 
Daar zien wij dan ook al  het 
mooie resultaat en is het ze-
ker aangenamer fietsen. 
De Groene 62 verbindt Oos-
tende met Torhout, en door-
kruist de gemeenten Ouden-
burg, Gistel en Ichtegem. 
Met zijn 22 km is deze oude 
spoorweg de langste van alle 
groene assen die beheerd 
worden door de Provincie.

Kostprijs 
Het bedrag voor de volledige heraanleg 
en de randinfrastructuur wordt ge-
raamd op 2.000.000 euro. Het grootste 
deel hiervan zal door het West-Vlaamse 

provinciebestuur betaald worden. 
Voor de heraanleg van de eerste 

5 kilometer, de opmaak van een 
omgevingsplan en het meubilair van 

de as, kan de Provincie rekenen op sub-
sidies van de Vlaamse Regering in het 
kader van het Kustactieplan 2005-2009 
(KAP III). Het KAP III-dossier gaat 
over 1.015.530 euro, waarvoor 499.721 
euro door de Vlaamse Regering betaald 
wordt.  

De heraanleg
Er worden onder andere 3 originele 
rustbanken geplaatst langsheen de as, 
waarvan 1 langs de stationsput in Eer-
negem (die daar nu reeds te zien is). De 
andere rustpunten bevinden zich naast 
de Schorrendijk in Oostende en op de 
grens van Torhout. Daarnaast zullen de 
inrijpunten, het begin en het einde van 
de as, aantrekkelijk gemaakt worden 
met infoborden, een keermuur om op 
te zitten en een houten kijkplatform. In 
totaal worden langs de route 44 mijlpa-
len geplaatst.

Passend in het landschap
Naast de heraanleg worden er nog 
maatregelen genomen om deze Groene 

As beter in het landschap te integreren 
waardoor de landschapsbeleving van 
de recreanten en de omwonenden 
verbeterd kan worden. Zo wordt er een 
‘uitleefzone’ voor terreinfietsen voor-
zien op de zone nabij de Zuidstraat in 
Ichtegem, wordt het verloop van de 
Waterstraatbeek in Eernegem heraan-
gelegd met meer natuurlijke oevers 
en plasbermen en worden de brede 
bermen bij de Vrijheidstraat in Gistel als 
natuurzone ingericht met 3 grote poe-
len en grasland. Om een zicht te krijgen 
op de mogelijkheden had de Provincie 
aan de intercommunale wvi gevraagd 
een omgevingsplan uit te tekenen voor 
de Groene 62.

Overblijfselen van de 
spoorweg
Langs de Groene 62 bleef  één en 
ander van de spoorweginfrastructuur 
bewaard: het station van Moere, enkele 
seinhuisjes, de stationsput in Eernegem, 
de uitgravingen en bruggen in Wijnen-
dale, de verhoogde spoorwegbeddingen 
door de Oostendse kreken.
Haal, net als provincieraadslid Jef  Pollentier, 
dus zeker gauw eens uw fiets van stal om de 
heraangelegde Groene 62 te (her)ontdekken!

uw provincieraads-
leden uit de regio 

Provincieraadsleden Jef  Pollentier 
(Gistel), Hilde Veulemans (Oostende) 
en Ignace Dereeper (Oudenburg).
Meer info en contactgegevens: 
www.west-vlaanderen.cdenv.be 


