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Vlaams Minister van mobi-
liteit Hilde Crevits zorgde 
voor een belbusverbinding 
naar Zevekote en Moere. Ja-
renlang onderhandelen van 
de CD&V-fractie bracht ein-
delijk een doorbraak. Dank-
zij de petitie van raadsle-
den Jan Willems en Roos 
Sinnaeve, alsook de vele 
contacten van onze burge-
meester Bart Halewyck en 
schepen Annie Cool met De 
Lijn en het kabinet van de 
Minister, kwamen wij tot dit 
positief resultaat. 
Lees het hier, op pagina 4!Gemeenteraadslid Jan Willems, OCMW-raadslid Liliane Decorte, CD&V-ondervoorzitter Arnold 

Stael, burgemeester Bart Halewyck, gemeenteraadsleden Andre Decoster en Roos Sinnaeve 
poseren in Zevekote aan de halte van de belbus.

Eindelijk openbaar vervoer 
voor inwoners van Moere en Zevekote

Ontbijt met de burgemeester Jaarlijkse CD&V-barbecue
Onze burgemeester Bart Halewyck verwende naar jaarlijk-
se gewoonte de Gistelnaar met een uitgebreid ontbijt. Er 
was mogelijkheid voor een gezellige babbel of  een per-
soonlijk contact met onze mandatarissen en bestuursleden.

zaterdag 24 september,
evenementenhal 
zomerloos, 
Sportstraat te Gistel
vanaf  19 uur.
Kaarten te bekomen 
bij de bestuursleden of  
bij de voorzitter Marc 
Monstrey, Vaartstraat 
37, of  via monstrey.
cool@skynet.be of  
0494/87 31 83.

Onze mandatarissen en bestuursleden 
staan klaar om jullie te ontvangen op 
onze barbecue.
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De belbus rijdt op vraag van de klant 
binnen een afgebakend gebied.  Deze 
bus rijdt niet volgens een vaste route of  
dienstregeling en stopt alleen aan haltes 
die vooraf  aangevraagd werden. 
Om een rit met de belbus te reserveren, 
belt u minstens twee uur vooraf  naar 
de belbuscentrale 059 56 52 56. De Lijn 

brengt uw reservatie meteen in orde. De 
belbus komt u dan zoals afgesproken 
oppikken. U kunt ook meerdere belbus-
ritten tegelijk vastleggen.
zijn er ritten gereserveerd, dan vertrekt 
de belbus Middelkerke om 10.10 en 
14.10 uur vanuit Mannekensvere via ze-
vekote, zande en Moere naar Gistel en 

verder naar Middelkerke. De terugritten 
zijn dan voorzien om 12.40 en 17.40 
uur vanuit Middelkerke via Gistel naar 
Moere, zande en zevekote. 

Meer informatie op www.gistel.be of  www.
delijn.be. Er is ook een aangepaste lijnfolder 
Belbus Middelkerke.

De bouw van deze langverwachte 
buurtwinkel is van start gegaan. Er is 
ook aandacht voor de zwakke wegge-
bruiker. Een fiets- en wandelpad zal de 
Brugsebaan verbinden met de Lijn-
zaadstraat. Het Agentschap Wegen en 
Verkeer zorgde voor een herinrichting 
van de Brugsebaan ter hoogte van de 
inrit tot de parking, zodat een vlotter en 
veiliger verkeer mogelijk wordt. Naast 
de buurtwinkel komt er een project 

voor begeleid wonen. De leerlingen van 
het VTI-Oostende starten dit schooljaar 
met de bouw ervan. Voor hen is het 

een praktisch opleidingsproject, waar ze 
later heel fier zullen op zijn.

Sinds begin september is de busverbinding tussen Zeveko-
te en Moere met Gistel een feit!  Op weekdagen voorziet de 
belbus vanuit Middelkerke tweemaal per dag een verbin-
ding via Zevekote, Zande en Moere tot in Gistel. Bovendien 
krijgen Gistel, Moere en Zevekote er zo een busverbinding 
naar Middelkerke bij.

Na een lange planperiode 
krijgt de realisatie van een 
buurtwinkel langs de Brug-
sebaan vorm. 

Eindelijk openbaar vervoer 
voor Moere en Zevekote

Volgende stap naar buurtwinkel langs de Brugsebaan

Het hoekhuis aan de Kanaalstraat 
te Snaaskerke, genaamd “De 
Pinne”, staat er reeds jarenlang 
verkommerd bij. Op voorstel van 
schepen Annie Cool heeft Vlaams 
Minister voor Openbare Werken 
Hilde Crevits geld vrijgemaakt 
voor de afbraak. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer stelde een aan-

nemer aan om de woning te slo-
pen. Het kruispunt wordt hierdoor 
veiliger. Later wordt een fietspad 
aangelegd waarvoor de grondver-
werving momenteel loopt.

Afbraak “De pinne” in Snaaskerke

Burgemeester Bart Halewyck, gemeente-
raadslid Andre Decoster, CD&V-ondervoor-

zitter Arnold Stael en gemeenteraadslid Jan 
Willems: “Het vervallen hoekhuis in Snaas-

kerke verdwijnt binnenkort.”

OCMW-raadslid Liliane Decorte, gemeenteraadsleden Roos Sinnaeve en Andre Decos-
ter, burgemeester Bart Halewyck, OCMW-voorzitter Luc Ghyselbrecht en gemeente-
raadslid Lieve Dehaemers voor de buurtwinkel in aanbouw.
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De werken in Moere zitten op schema. Het eerste deel van de her-
inrichting in de Provincieweg is zo goed als afgewerkt. In dit deel 
werden de kasseistenen vervangen door asfalt.  In een volgende fase 
ter hoogte van de kerk, moeten de kasseistenen blijven. De afdeling 
Erfgoed stond er op dat dit unieke dorpsgezicht bewaard blijft. Wij 
doen een bijkomende inspanning om de trillingsoverdracht te vermin-
deren. Daarom wordt een elastische voeg geplaatst tussen de weg en 
de boordsteen. zo willen wij de hinder tot een minimum beperken.

Extra inspanning voor 
dorpskernvernieuwing Moere

Landbouwontwikkelingsplan in de maak

Indien u opmerkingen, knelpunten, bekommernissen en voorstellen over de landbouw in Gistel 
hebt, laat dit dan weten aan CD&V-ondervoorzitter Arnold Stael, schepen Annie Cool, ge-
meente- en provincieraadslid Jef Pollentier.

Gemeenteraadslid en gepensioneerd landbouwer Andre Decoster: “Een landbouwontwikke-
lingsplan moet bijdragen tot meer bestaanszekerheid voor de landbouwers, in het bijzonder 

de jongere generatie.”

Burgemeester Bart Halewyck alsook gemeenteraadsleden Jan Willems, Jef Pollentier 
en Roos Sinnaeve, CD&V-ondervoorzitter Arnold Stael en schepen Annie Cool: “Het is 
de bedoeling dat een elastische voeg de trillingen van de kasseistrook kan beperken.”

CD&V-senioren 
naar Brussel

Juist voor de zomervakantie orga-
niseerden de CD&V-senioren een 
bezoek aan het parlement in Brus-
sel. Seniorenvoorzitter Gaby Buf-
fel (gehurkt) begeleidde samen met 
bestuurslid Kelly Osaer (met witte 
sjaal) de groep. Kelly is juridisch 
medewerkster voor de CD&V-
fractie van het parlement.
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Ons initiatief  voor de uitbouw 
van een gemeentelijke speelplein-
werking kent een groeiend succes. 
Tijdens de grote vakantie gonsde 
het dagelijks van bedrijvigheid. 
Elk jaar groeit het aantal deelne-
mers. Schepen van jeugd Annie 
Cool: “Een team enthousiaste 
animatoren boden een afwisse-
lend programma aan. Een variatie 
van spel, sport, knutselen, uitstap-
jes en thema’s als “fata morgana” 
bezorgden de jongeren een onver-
getelijke vakantie.”

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, tele-
fonisch 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 Gistel, telefo-
nisch op het nummer 059/27.72.72 of  
via e-mail: jef.pollentier@west-vlaande-
ren.be

Meer info: www.west-vlaanderen.cdenv.be

Speelplein opnieuw een groot succes!

Schepen Annie Cool, raadslid Roos Sinnaeve, OCMW-voorzitter Luc Ghyselbrecht en 
gemeente-raadslid Jef Pollentier geloven in het belang van een goede speelpleinwer-
king voor de Gistelse kinderen.

Fietsverbinding Moere-Zande-Leke klaar 

Contact

Op de verbinding van Moere via zande 
naar Leke was voor de aanleg van deze 
nieuwe fietsverbinding geen fietspad 

voorzien. Over het grootste gedeelte 
gold bovendien een snelheidsregime van 
90 km/u en is het een route met veel 

vrachtverkeer en passage van landbouw-
voertuigen, wat fietsen er sowieso onvei-
lig maakte. Met de aanleg van het nieuwe 
vrijliggende dubbelrichtingsfietspad is de 
gevaarlijke situatie verleden tijd.
Het nieuwe fietspad kost in totaal 
852.452,56 euro. Hiervan betaalde het 
Vlaamse Gewest 340.981,02 euro. De 
Provincie kwam voor 511.471,54 euro 
tussen. Daarnaast zijn er nog enkele wer-
ken verricht (plaatsen nieuwe verkeers-
borden, aanpassingen aan het kruispunt 
in zande …) die de gemeenten hebben 
bekostigd. Het betreft 17.762 euro voor 
Gistel, 27.337 euro voor Koekelare en 
3.351 euro voor Diksmuide. 
Het fietspad maakt deel uit van het pro-
vinciale functionele fietsroutenetwerk dat 
de Provincie West-Vlaanderen uittekende 
om fietsverplaatsingen tussen gemeenten 
en woonkernen veilig en comfortabel 
te maken, dit vooral met het oog op het 
woon-werk- en het schoolverkeer.

Provincieraadslid Jef Pollentier  samen fietsend met burgemeester Bart Halewyck op 
de nieuwe verbinding.

Op 11 juni werd de nieuwe fietsverbinding van Moere naar 
Leke, die deel uitmaakt van het provinciale functionele fiets-
routenetwerk,  officieel ingehuldigd. Het totale traject is 4,7 
km lang  en loopt langs de provincieweg in Gistel, de Kor-
kentapstraat in Koekelare en de Moerestraat in Diksmuide. 

Aarzel niet uw CD&V-provincieraadsleden uit de regio te con-
tacteren wanneer u vragen of opmerkingen heeft over provin-
ciale materies.


