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De voormalige dekenij in de Bruidstraat was aan een 
grondige renovatiebeurt toe. Omdat het gebouw een 
beschermd monument is, kregen wij voor de restauratie 
subsidies van de Vlaamse Overheid, afdeling Erfgoed. Het 
OCMW kampte met plaatsgebrek voor de sociale dienst 
en voor de administratie. Eind november namen ze hun in-
trek in het dekenijgebouw. Het gebouw werd zo veel mo-
gelijk in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. Centraal 
valt de historische houten trap op. Het houten dakgebinte 
van de zolder is indrukwekkend. Dit werd ingewerkt in de 
nieuwe raadszaal en in de archiefruimte. 

OCMW-voorzitter Luc Ghyselbrecht, burgemeester Bart Halewyck, 
OCMW-raadslid Liliane Decorte en CD&V-bestuurslid Lieve Vervaeke aan de historische trap.

Dekenij wordt sociaal huis
Nieuwjaarsreceptie 

CD&V-Gistel
vrijdagavond 6 januari 2012 vanaf  
19u30.
Centrum Ons Huis, zaal De 
Burcht, op de Markt te Gistel,
iedereen van harte welkom.

De CD&V-fractie van de gemeente- 
en OCMW-raad wenst iedere Gistelnaar 
een zalige kerst en een gelukkig 
nieuwjaar. Samen met het bestuur 
nodigen ze u uit op de CD&V-
nieuwjaarsreceptie van 6 januari.

Namiddagfeest 
voor senioren 

Zaterdag 7 januari 2012
Centrum Ons Huis, Zaal De 
Burcht, op de Markt te Gistel, 
vanaf  14 uur:
•	uitgebreide	koffietafel
•	 speciale gast: Vlaams minister 

Hilde Crevits 
•	muzikaal opgeluisterd door Eddy 

Viaene en zangeres Hilvi
•	 toegang gratis, vooraf  inschrijven 

noodzakelijk tegen ten laatste 
3 januari bij de voorzitter Marc 
Monstrey, Vaartstraat 37, of  via 
monstrey.cool@skynet.be of  
0494/87 31 83
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Sociaal wonen: 
een prioriteit

Naast diverse private initiatieven, komen 
er in Gistel en deelgemeenten verschil-
lende woonprojecten met een sociaal ka-
rakter. CD&V pleit al jaren voor betaalbaar 
wonen.

Volgende projecten met sociale dimensie zijn in uitvoe-
ring of  in onderzoek:
•	de woningen rond de Godelieveherberg in de Tem-

pelhofstraat
•	het project Steenbakker
•	de voormalige site van de gemeentelijke werkplaats in 

de Tempelierstraat
•	de Vaartstraat in het verlengde van de huizenrij rich-

ting Oostende
•	de historische woningen langs de provincieweg in het 

centrum van Moere
•	het domein “De pallieter” langs de Kanaalstraat in 

Snaaskerke

Onze doelstelling: verschillende types van woningen in 
een betaalbare prijsklasse aanbieden.

Gemeenteraadslid Jef Pollentier, burgemeester Bart Halewyck, 
CD&V-ondervoorzitter Arnold Stael en gemeenteraadslid Jan 
Willems: “Een sociaal woonproject op deze site is een meer-
waarde voor Snaaskerke.”

Gemeenteraadslid Roos Sinnaeve, CD&V-bestuurslid Wim 
Verkempinck, schepen Annie Cool en CD&V-ondervoorzitter 
Arnold Stael aan de werkmanswoningen in Moere, waar een 
sociaal woonproject gerealiseerd wordt. De woningen zijn ge-
klasseerd en dateren van 1754.

Dagverzorgingscentrum geopend
Nieuwe schakel 
in de thuiszorg

Het woon- en zorgcentrum Sint-Gode-
lieve in de Sint-Jansgasthuisstraat is 
gestart met een dagverzorgingscen-
trum. In de kapel werd hiervoor een 
verdieping bijgebouwd.

Een dagverzorgingscentrum is bedoeld voor thuis-
wonende, zorgbehoevende senioren die nood 
hebben aan toezicht, begeleiding of  sociaal contact.  
Voor de familie of  de zorgverlener biedt het cen-
trum een pauze in de zorg.
Een centrum biedt aan senioren dagopvang aan 
tijdens de werkweek.  Gebruikers kunnen, indien 
ze dat wensen, ’s morgens afgehaald en ’s avonds 
teruggebracht worden.  Er is in het centrum perma-
nent toezicht. Er is een uitgebreid gamma aan acti-
viteiten zoals soep maken, pannenkoeken bakken, 
optredens, … Een middagmaal wordt aangeboden. 
De bezoeker kan er rusten in een relaxzetel of  in 
de rustkamer.  Door het stimuleren van de zelfred-
zaamheid en een aangepaste zorg kan de gebruiker 
langer in zijn thuismilieu blijven wonen. Het cen-
trum kan opvang bieden aan 25 bezoekers per dag.
De	gemeente	steunt	dit	project	financieel	van	uit	
het OCMW-budget met subsidie van € 9.000 over 
een periode van 3 jaar. 

Meer informatie te bekomen bij het Woon- en 
Zorgcentrum Sint-Godelieve (059/270110 of  
woonzorg@sintgodelieve.be).

OCMW-voorzitter Luc Ghyselbrecht, 
burgemeester Bart Halewyck, schepen 
Annie Cool en gemeenteraadslid Jef Pollentier 
op de terras van het dagverzorgingscentrum.

Gemeenteraadslid Lieve Dehaemers: ”Van uit mijn be-
roepspraktijk ervaar ik dat het dagverzorgingscentrum een 

enorme meerwaarde is in de zorg voor ouderen.”
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Start restauratie 
Godelieveherberg

De stad Gistel heeft des-
tijds de Godelieveherberg 
aangekocht. De restauratie 
en renovatie van dit be-
schermd monument start 
na nieuwjaar.  

De Godelieveherberg is een lande-
lijke herberg en afspanning. Vol-
gens de gevelsteen in de zijgevel 
dateert dit gebouw uit 1654.  Het 
is de bedoeling om de herberg 
zijn oorspronkelijke bestemming 
terug te geven, zij het in een com-
pletere versie dan louter café: een 
combinatie van café, tearoom en 
eventueel (kleine) eetgelegenheid.  
Het gebouw dient echter heel wat 
restauratiewerken en technische aan-
passingen te ondergaan vooraleer 
het aan de eigentijdse normen van 
gebruikscomfort, isolatie, verwar-
ming en hygiëne voldoet.  Er is ook 
aandacht voor de inrichting van 
een open ontmoetingsplaats achter 
de herberg.  Het woonproject, dat 
in opbouw is, sluit hierbij aan. Zo 
wordt een verweving van functies 
gerealiseerd zoals horeca, wonen en 
een versterking van sociale contac-
ten en ontmoetingsmogelijkheden in 
deze buurt. Wij krijgen hiervoor een 
belangrijke subsidie van de Vlaamse 
Overheid.

CD&V-bestuurslid Kelly Osaer, gemeen-
teraadsleden Andre Decoster en Lieve 
Dehaemers en burgemeester Bart Hale-
wyckde voor de herberg, die dateert van 
1654, en beeldbepalend is in ons centrum.

Nieuwbouw buitenschoolse 
kinderopvang in de steigers

Je kan er niet naast kijken. Sinds oktober staat een grote torenkraan naast 
het voetbalveld in de paul Gernaeystraat.  De nieuwbouw van de buiten-
schoolse kinderopvang gaat goed vooruit. Het gebouw krijgt vorm. In eer-
ste instantie komt ook de speelpleinwerking naar deze site. Later voorzien 
wij lokalen voor jeugdwerking voorbij de voetbalterreinen. 

OCMW-
voorzitter 
Luc 
Ghysel-
brecht en 
gemeen-
teraadslid 
Jan Wil-
lems: “De 
werken 
voor de 
nieuwe 
buiten-
schoolse 
kinder-
opvang 
staan op 
schema.”

Sportaanbod kwalitatief beter

In het voorjaar van 2012 beginnen wij met de renovatie 
van de sporthal. 

Deze ingrijpende werken omvatten: aangepaste inkom, nieuwe sportvloe-
ren, nieuwe plafonds, eigentijdse verlichting en verwarming, beveiliging van 
de tribune en uitbreiding van het Sportkaffee. In een latere fase worden de 
kleedkamers aangepakt. Voor de nieuwe sportvloer dienden wij een sub-
sidieaanvraag in. De uitbating van de sportaccommodatie, zowel sporthal, 
zwembad als voetbalterreinen, is vanaf  nieuwjaar in handen van een gespe-
cialiseerde	maatschappij.	Dit	geeft	een	aantal	financiële	voordelen,	bijvoor-
beeld de recuperatie van de BTW. De stad blijft verantwoordelijk voor het 
sportieve aspect.
Die renovatie bezorgt de Gistelnaar een kwalitatief  beter sportaanbod, dus 
voorkomt blessures. Wij hopen dat nog méér mensen de weg zullen vinden 
naar de sporthal. 

Gemeenteraadslid Jan Willems, schepen Annie Cool en OCMW-voorzitter 
Luc Ghyselbrecht: “De sportvloer in de sporthalle is dringend aan vervanging toe.”
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Langer parkeren 
in blauwe zone

Sinds de aanleg van de parking “post” met zijn 76 
plaatsen, is de parkeerdruk in het centrum van Gistel 
verminderd. In het centrum geldt een zone met be-
perkte parkeertijd. Het bestuur besliste dan ook om de 
parkeertijd te verlengen tot 2 uur in de centrumstraten 
en de Markt en tot 4 uur op de parking “post”. Voor 
personen, die beschikken over een speciale mindervali-
denkaart, geldt die beperkte parkeertijd niet. 

In België sterven per jaar 
ongeveer 100  mensen die 
wachten op een orgaan-
transplantatie. 

Via sensibiliseringscampagnes waar-
bij het belang van orgaandonatie in 
de kijker wordt geplaatst, kunnen 
wij de wachtlijsten voor organen 
verkleinen. Op dit moment zijn de 
wachtlijsten erg groot.  Op 1 mei  
2011 werd in België een wachtlijst 
geregistreerd voor volgende orga-
nen: 929 nier, 21 pancreas en nier, 
190 lever,  64 hart, 88  longen en 3 
dunne darm. Dit tekort is voor een 
groot deel te wijten aan het groeiend 
succes van transplantatietechnieken 
enerzijds en aan de vergrijzing van 
de bevolking anderzijds. Hierdoor 
overstijgt de vraag naar organen 

het aanbod.  Om dit tekort op te 
vangen moeten we alles in het werk 
stellen om het aanbod van organen 
te verhogen. Een belangrijke re-
den voor dat tekort is dat ongeveer 
twaalf  procent van de nabestaanden 

niet instemt met donatie!  En daar 
moet iets aan veranderen! Door 
mensen bewust te maken van het 
prangend probleem, kan het aantal 
weigeringen dalen en zo het aantal 
beschikbare organen stijgen.

Laat je registreren als orgaandonor

Burgemeester Bart Halewyck en schepen Annie Cool hebben zich al laten registreren 
als donor. In Gistel zijn thans een kleine 200 mensen geregistreerd. Dat aantal moet 
omhoog. Meer info bij de dienst burgerzaken in het administratief centrum.

Zevekootse verenigingen 
bepalen toekomst centrum

Dankzij de ideeën en de inbreng van de Zevekootse 
verenigingen, kregen de plannen voor de verbouwing 
van	het	Centrum	hun	definitieve	vorm.	Het	Centrum	
vormt de draaischijf  van het Zevekootse sociale leven. 
De zaal wordt grondig aangepakt en opgefrist. Het ge-
heel wordt uitgebreid met een ruime keuken en berging. 
Er werden Europese subsidies voor plattelandsontwik-
keling aangevraagd.

Burgemeester Bart Halewyck, schepen Annie Cool en 
OCMW-raadslid Liliane Decorte: “Het Centrum is in 1981 in 
gebruik genomen en is aan renovatie toe.”

Gemeenteraadsleden Jef Pollentier, Roos Sinnaeve en 
Lieve Dehaemers: “Het centrum van Gistel is blauwe zone, 
dus parkeerschijf verplicht. In de centrumstraten en de Markt 
hebben wij de parkeerduur verlengd naar 2 uur ; op de parking 
Post naar 4 uur.”


