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Sporthal
wordt

gemoderniseerd
De Gistelse sporthal werd 
gebouwd op het einde van 
de jaren 70. Een grondige 
opknapbeurt en renovatie 
zijn meer dan nodig. Na 30 
jaar voldoet de sportvloer 
niet meer aan de huidige ei-
sen. In een eerste fase komt 
er een nieuwe elastische 
sportvloer, die het com-
fort zal verhogen. Ook het 
plafond en de verlichting 
worden vernieuwd. In latere 
fasen worden eveneens de 
kleine sportzaal, de squash-
zaal en de kleedkamers 
aangepakt. En ook de inkom 
van cultuurcentrum Zomer-
loos wordt uitgebreid tot 
een volwaardige foyer.

Schepen van sport Annie Cool: “Een grondige opknapbeurt en renovatie van de sporthal zijn 
meer dan nodig.”

Op zondag 5 juni pakt 
CD&V-Gistel voor de tweede 
maal uit met een uitgebreid 
gezinsontbijt. Dit gaat door 
in Ons Huis zaal De Burcht 
op de Markt in Gistel. Voor 
de kinderen is er animatie 
voorzien. Inschrijven kan bij 
de bestuursleden.

Ontbijt met
de burgemeester

Onze burgemeester Bart Halewyck en zijn echtgenote Ann zorgen opnieuw voor spek met 
eieren.
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Vrouwen in de politiek
Acht maart is internationale 
vrouwendag. Dat leek ons 
het moment om onze vier 
vrouwelijke mandatarissen 
met een paar vraagjes te 
bestoken:
1. Sedert wanneer ben je 
actief in de politiek?
2. Hoe combineer je werk-
gezin-politiek?
3. Ondervind je discrimina-
tie als vrouw in de politiek? 
Moet je je als vrouw méér 
bewijzen?
4. Wat zijn je leukste of 
beste ervaringen in de poli-
tiek?
5. Naar welke vrouw kijk je 
op?

1. Ik ben in het bestuur van CD&V 
sinds 1983. 22 jaar geleden werd ik 
OCMW-raadslid. 10 jaar geleden 
verhuisde ik van het OCMW naar 
de gemeenteraad. Sinds 2007 ben ik 
schepen.

2. Naast mijn schepenambt werk ik 
deeltijds op het kabinet van Vlaams 
minister Hilde Crevits. Mijn dagen 
zijn goed gevuld. Daarnaast komen 
de vele avond- en weekendactivitei-
ten. Ik doe mijn jobs heel graag. Ik 
heb veel mooie contacten. Toch blijft 
het steeds zoeken naar een even-
wicht. Ik vind het belangrijk dat ik 
tijd neem om bij te praten met mijn 
gezin, dat mijn kinderen mij steeds 
kunnen bereiken. Ik heb de indruk 
dat ze zich goed voelen en mits de 
nodige flexibiliteit lukt het veelal om 
samen leuke dingen te doen.

3. Politiek is inderdaad nog steeds 
een mannenwereld en je moet je 

als vrouw eerst bewijzen vooraleer 
je aanvaard wordt. Toch onder-
vind ik geen problemen als enige 
vrouwelijke schepen. Dossierken-
nis is belangrijk. Persoonlijkheid en 
gedrevenheid zorgen dat je een doel 
bereikt. Dat geldt zowel voor man-
nen als voor vrouwen.

4. Het geeft voldoening als ik merk 
dat mensen tevreden zijn, als een 
goed project gerealiseerd wordt, 
doch dat doe je niet alleen. Ik was 
destijds grote pleiter voor de ser-
viceflats van het OCMW, voor de 
buitenschoolse kinderopvang, de 
speelpleinwerking. Nu wil ik mij 
focussen op de aanleg van het 2de 
voetbalterrein in Snaaskerke, de 
renovatie van de sporthal, enz. Elk 
dossier is en blijft een uitdaging. 
Elke vraag is boeiend om er een 
antwoord op te vinden.

5. Ik kijk op naar vrouwen die heel 
betrokken en gedreven zijn, die zich 
inzetten, dit zowel voor hun gezin, 
hun job, als vrijwilligster, als politica. 
Ik heb veel respect voor Hilde Cre-
vits: ik weet hoe gedreven ze is voor 
haar dossiers, hoe betrokken ze is 
voor het wel en wee van de mensen,  
hoeveel ze werkt.

1. In 2006 deed ik voor de eerste 
mee aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen en werd verkozen tot gemeente-
raadslid.
2. De combinatie werk/gezin/poli-
tiek is niet altijd evident, maar zowel 
in mijn werk als in de politiek is de 
mening van mijn gezin heel belang-
rijk. Zij steunen mij voor 100%. 
Mijn zoontje van 9 jaar zei mij 
onlangs: “Ik ben trots dat jij mijn 

mama bent.” Dit doet ongelooflijk 
veel deugd. Hierdoor weet je dat het 
goed is, waar je mee bezig bent.

3. Discriminatie ondervind ik niet, 
maar er zijn natuurlijk wel minder 
vrouwelijke verkozenen. Wij staan 
ons mannetje wel, hoor.

4. Ik heb al veel leuke dingen mee-
gemaakt sinds ik in de politiek actief  
ben. Het leukste en boeiendste is 
om steeds nieuwe mensen te leren 
kennen.

5. De vrouw die ik het meest 
bewonder, is zonder twijfel mijn 
moeder. Zij was de drijvende kracht 
van het gezin waarin ik opgroeide. 
Zij was een sociale, sterke, hard-
werkende vrouw, met respect voor 
anderen. Zij zorgde voor een warm 
nest, waarin iedereen zich welkom 
voelde. Mijn mama stierf  3 jaar 
geleden. Ik probeer om naar haar 
voorbeeld verder te leven.

1. Ik ben gemeenteraadslid sedert 
februari 2007. Ik volgde Luc Ghy-
selbrecht, die OCMW-voorzitter 
werd, op.

2. Het combineren van werk, poli-
tiek en gezin is niet altijd gemak-
kelijk. Wel heb ik het geluk om twee 
gezonde ouders te hebben die graag 
helpen en regelmatig mijn kinderen 
opvangen. Ook de steun van mijn 
echtgenoot is hier belangrijk. Hij 
zorgt ervoor thuis te zijn als ik ’s 
avonds naar een vergadering moet. 
Ik probeer van mijn kant ook enkele 
weekends te reserveren voor het 
gezin en dan trekken we er graag 
op uit naar bijvoorbeeld de Arden-

Schepen
Annie Cool

Gemeenteraadslid
Lieve Dehaemers

Gemeenteraadslid 
Roos Sinnaeve



5

nen. Uiteraard zijn de twee weken 
zomervakantie ook iets waar we nu 
nog meer dan vroeger naar uitkij-
ken.

3. Als gemeenteraadslid ondervind 
ik weinig discriminatie. De accenten 
van een vrouw liggen anders dan bij 
een man, maar dat maakt het juist 
boeiend. Persoonlijk vind ik het ook 
goed dat er nu meer vrouwen in de 
politiek stappen dan vroeger.

4. Vooral kleine dingen geven véél 
voldoening. Mensen kunnen helpen, 
daar doen we het toch ook voor.

5. Ik kijk op naar mijn grootmoeder 
omdat zij een héél sterke vrouw was. 
Maar op 8 maart zet ik toch graag 
mijn moeder in de kijker. En dat 
voor alles wat ze elke dag doet voor 
mijn kinderen, voor mij en voor 
mijn gezin.

1. Ik stapte in de politiek met de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen 
in 2006 en zetel vanaf  januari 2007 
in de OCMW-raad.

2. De combinatie van politiek en 
mijn gezin lukt mij goed. Ik ben 
huisvrouw en bijzonder actief  in 
het verenigingsleven. De kinderen 
zijn al het huis uit, maar ik sta klaar 
als er opvang voor de kleinkinderen 
nodig is. Ook voor mijn ouders sta 
ik paraat. 

3. Discriminatie ervaar ik niet. Maar 
er is in Gistel slechts één vrouwe-
lijke schepen en op de 21 gemeente-
raadsleden slechts 5 vrouwen. In de 
OCMW-raad zijn 4 van de 9 raads-
leden vrouw. Wij staan al ver in de 

emancipatie van de vrouw en toch 
is het niet zo evident om als vrouw 
verkozen te worden.

4. Het leuke en aangename in de 
politiek is dat je op straat wordt 
herkend en dat mensen je nog veel 
meer dan vroeger aanspreken.

5. Ik kijk op naar alle vrouwen, waar 
ook ter wereld, die niet bij de pak-
ken blijven zitten en proberen iets te 
veranderen, hoe klein dat ook moge 
zijn. In de westerse wereld staan 
vrouwen al ver, maar in vele landen 
moeten vrouwen nog hard knokken 
om iets te bereiken. Een internati-
onale vrouwendag is goed voor het 
bewustmakingsproces.

OCMW-raadslid
Liliane Decorte 

Parking post

Iedereen heeft het al opgemerkt: de 
werken aan de parking Post schieten 
goed op. Deze parking biedt gele-
genheid tot het parkeren van een 
tachtigtal wagens. Het op- en afrij-
den gebeurt naast het postgebouw. 
Voetgangers kunnen de parking ook 

bereiken via de Oude Garenmarkt. 
Het aantal parkeerplaatsen op de 
Markt wordt eveneens uitgebreid. 
Binnenkort werkt de stad een par-
keerroute uit met verwijzing naar 
alle parkeerzones op wandelafstand 
van het centrum.

CD&V-bestuurslid Wim Verkempinck, gemeenteraadslid Roos Sinnaeve, burgemeester 
Bart Halewyck, schepen Annie Cool en gemeenteraadslid Jef Pollentier bij de aanleg 
van de parking achter de post.

CD&V-
pannenkoeken-

kaarting

Vrijdag 15 april vanaf 18 uur,
Ons Huis, zaal De Burcht, op 
de Markt te Gistel.
Kaarten te bekomen bij 
de bestuursleden of bij de 
voorzitter Marc Monstrey, 
Vaartstraat 37, of via mon-
strey.cool@skynet.be of 
0494/87 31 83
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Nieuwjaars-
receptie

De jaarlijkse CD&V-nieuwjaarsre-
ceptie met ontspanningsnamiddag 
voor senioren was opnieuw een 
schot in de roos. De meer dan 200 
aanwezigen genoten van een boei-
ende uiteenzetting door Minister 
Stefaan De Clerck, gevolgd door 
animatie. Het werd een vrolijke en 
deugddoende namiddag.

Minister Stefaan De Clerck was onze bijzon-
dere gast op de nieuwjaarsreceptie. Hier 
samen met schepen Annie Cool en burge-
meester Bart Halewyck.

Gemeenteschool Snaaskerke 
is aan uitbreiding toe

Onze gemeentelijke kleu-
ter- en basisschool ‘De 
Horizon’ in de Vrijheids-
straat te Snaaskerke heeft 
de laatste jaren de wind in 
de zeilen. Het aantal leer-
lingen blijft maar stijgen en 
komt thans in de buurt van 
180. Hierdoor dringen zich 
uitbreidingswerken op.

De refter is te klein waardoor op 
vandaag voor het middagmaal twee 
shiften nodig zijn. In de werken 
voorziet men een verdubbeling 
van de oppervlakte van de eetzaal. 
Enkele klaslokalen en de leraarska-
mer verhuizen en er wordt via een 

nieuwbouw in de schooltuin gezorgd 
voor twee extra klaslokalen. 
De start van de werken is voor-
zien in januari 2012.  Om een goed 
lesverloop te garanderen, worden de 
werken in drie fasen uitgevoerd. Het 
einde van de laatste fase is voorzien 
halfweg 2013. 

Wist je trouwens dat onze gemeen-
teschool ‘De Horizon’ in 2012 z’n 
40ste verjaardag viert. Een realisatie 
door- en een bekroning voor- de 
eindeloze inzet van velen. 
Samen met de vele Snaaskerkse 
verenigingen zorgt ‘De Horizon’ 
zonder twijfel voor nog meer ‘leven 
in de Snaaskerkse brouwerij’. 

Veiligheid 
Jeugdlokalen

Jeugdorganisaties kunnen beroep 
doen op een subsidie voor het reno-
veren van hun lokalen. Het doel is 
een kwaliteitsverbetering te bekomen 
op vlak van brandveiligheid. Het gaat 
hier over het verbeteren van vlucht-
wegen, aankoop van blustoestellen, 
elektriciteitswerken, aanpak van 
de keuken en zijn risico’s. De stad 
subsidieert jaarlijks drie projecten. 
De subsidie bedraagt 75 % van de 
investering met een maximum van 
2200 euro per project. Jeugdvereni-
gingen kunnen hun project indienen 
bij de Jeugddienst van de stad.

Gemeenteraadslid Jef Pollentier, be-
stuurslid Wim Verkempinck, schepen An-
nie Cool en burgemeester Bart Halewyck 
aan de lokalen van VKSJ-Gistel: “Een 
subsidie moet helpen de kwaliteit van 
jeugdlokalen te verbeteren.”

Burgemeester Bart Halewyck, gemeenteraadslid Lieve Dehaemers, schepen Annie Cool, 
bestuurslid Wim Verkempinck en gemeenteraadslid Jan Willems: “Het dossier voor de 
aanpassingswerken in de gemeenteschool wordt klaargestoomd.”

Rik Torfs komt 
naar Gistel

CD&V-senioren nodigt senator 
en professor kerkelijk recht Rik 
Torfs uit naar Gistel. Dit gaat door 
op dinsdag 12 april om 14u op de 
Markt, Ons Huis, zaal De Burcht. 
Iedereen is welkom. Rik Torfs staat 
bekend als een heel boeiend verteller.
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