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CD&V Middelkerke trekt naar de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 14/10/2012 met Dirk Gilliaert als lijsttrekker en 
Liliane Pylyser-Dewulf als lijstduwer.  Daarmee geeft de 
voormalig eerste schepen de fakkel in alle vertrouwen door 
aan de jongere generatie.  Het team Gilliaert/Pylyser-Dewulf 
vormt op die manier de perfecte combinatie om het goede 
resultaat van 2006 opnieuw in 2012 te behalen.
Lees het hier, op pagina 4!

Liliane Pylyser-Dewulf geeft
lijsttrekkerschap door aan Dirk Gilliaert

‘Never Change a winning team’ : Liliane 
Pylyser-Dewulf en Dirk Gilliaert
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Opent het nieuw watersport-centrum 
in Westende zonder concessionaris?

Met de keuze voor het lijstduwerschap 
wil Liliane Pylyser-Dewulf  de volle-
dige lijst van onderuit steunen en geeft 
ze aan Dirk Gilliaert de kans zich als 
nieuwe lijsttrekker te bewijzen. “Voor 
CD&V Middelkerke is dit het bewijs 
dat ze er nog volledig staat,” verduide-
lijkt CD&V-voorzitter Wim Desender.
“Ik heb in 2000 en 2006 de kans gekre-
gen om de Middelkerkse CD&V-lijst 
succesvol te trekken.  De keuze voor 

het lijstduwerschap is dan ook zeker 
geen afscheid.” Gaat Liliane Pylyser-
Dewulf  verder. “Ik wil mijn ervaring 
ten dienste stellen van de jongere ge-
neratie zodat zij het voortouw kunnen 
nemen.  Toch sta ik er meer dan ooit 
en zal er nog ten volle tegenaan gaan.” 
Verzekert de voormalig eerste schepen.
Voor Dirk Gilliaert (52), voormalig 
OCMW-voorzitter, wordt het een 
uitdaging van formaat. “In 2012 is het 

mijn 6de deelname aan gemeenteraads-
verkiezingen.  Ik vind het dan ook een 
hele eer dat ik van de partij, na 2 keer 
lijstduwer te zijn geweest, nu de kans 
krijg om de Middelkerkse CD&V-lijst 
te trekken.  Ik voel dat ik er nu ook 
klaar voor ben om die zware taak op 
mij te nemen.  Doorheen de jaren heb 
ik voldoende politieke ervaring opge-
daan en heb me kunnen profileren als 
‘bruggenbouwer’.  Voor Middelkerke 
kondigen de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 14/10/2012 zich aan als ont-
zettend belangrijk.  Samen met Liliane 
en de hele ploeg willen we er volledig 
voor gaan.  En ja… ik ben dan ook 
kandidaat-burgemeester.” Verzekert 
Dirk Gilliaert zijn ambitie.

“De uitbating van het centrum, horeca 
en sportaccommodatie, vraagt een 
duidelijke planning, organisatie en visie.” 
Geven CD&V-voorzitter Wim Desen-
der en voormalig eerste schepen Liliane 
Pylyser-Dewulf  hun kritiek op de 
trage aanpak van het gemeentebestuur. 
Volgens het CD&V-gemeenteraadslid 
moest de nieuwe concessionaris nu 
reeds aangesteld zijn om alles grondig 
voor te bereiden. “Eind juni start het 
zomerseizoen met de opening van het 
nieuwe watersportcentrum.  Als er nu 
nog geen voorwaarden voor de conces-
sie opgemaakt zijn, heb ik sterk mijn 

twijfels of  dat tegen de openingsdatum 
in orde zal zijn.  Zowel voor de mo-
gelijke nieuwe concessionaris als voor 
de watersporters dreigt het risico dat 
het seizoen 2012 op die manier niet 
optimaal kan benut worden.  Daarnaast 
is het niet de eerste keer dat de huidige 
coalitie problemen krijgt met het te laat 
uitschrijven van concessies. De Open 
vld-Progressief  Kartel-meerderheid 
blinkt uit in kunst en vlieg-werk zonder 
algemene toekomstvisie. Een water-
sportcentrum van bijna 2.000.000,00 
euro verdient beter.” Aldus gewezen 
eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf.

Bij de verkiezingen in 2006 behaalde CD&V Middelkerke 
met Liliane als lijsttrekker en Dirk als lijstduwer een glans-
rijk resultaat.  Met 31,59% en ruim 8 zetels zetten we toen 
een hele stap vooruit.  Onder de leuze ‘Never change a 
winning team’ worden dezelfde lijsttrekker en lijstduwer 
uitgespeeld, maar deze keer in een gewijzigde uitgave.  

Op de januari-gemeenteraad bleek, na vraag van CD&V-ge-
meenteraadslid Liliane Pylyser-Dewulf, dat er op vandaag nog 
geen concessionaris is aangesteld voor de uitbating van het 
vernieuwde watersportcentrum aan het Sint-Laureinsstrand in 
Westende.  Meer zelfs, bovendien blijkt dat er  nog geen con-
cessievoorwaarden zijn opgemaakt en dat er duidelijk onenig-
heid is tussen de Progressief Kartel-schepen Geert Verdonck,  
bevoegd voor concessies, en coalitiepartner Open VLD.

Liliane Pylyser-Dewulf geeft
lijsttrekkerschap door aan Dirk Gilliaert

CD&V-Middelkerke wil snel een conces-
sie voor het nieuwe watersportcentrum, 
anders dreigt het watersportseizoen let-
terlijk in het water te vallen.
(Op de foto van links naar rechts: Gerard 
Soete, Wim Desender, Liliane Pylyser-
Dewulf, Katrien Claeys-Goemaere, Tom 
Houthoofdt, Francine Ampe-Duron, Dirk 
Gilliaert en Ronny Devriendt)
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CD&V feliciteert hoeveslager 
met streekproducten

Cosmosduinen binnenkort toegankelijk voor het publiek

Namens de CD&V overhandigde Dirk 
Gilliaert, OCMW-raadslid en lijsttrek-
ker in de gemeenteraadsverkiezing 
2012, een fles champagne aan Willem 
Dewicke. “Willem staat al heel wat 
jaren de zaterdagvoormiddag met zijn 
artisanale producten en andere fijne 
vleeswaren op de boerenmarkt in Mid-
delkerke. 
Je kan echter pas een officiële erken-
ning krijgen voor een product dat 
ten minste 25 jaar bestaat en op een 
ambachtelijke manier - dit is volgens 
streektraditie en met grondstoffen uit 
eigen streek - bereid werd”, verduide-
lijkt Dirk Gilliaert. “Met deze blijk van 
waardering richten wij ons tevens tot 
alle Middelkerkse handelaars die zich 
jarenlang inzetten om mensen uit eigen 
streek te laten genieten van artisanale 
producten en vakantiegangers deze te 
laten ontdekken”, luidt het bij CD&V. 

In het kader van het Kustactieplan III 
is de provincie bezig met het pro-
ject “Recreatief  medegebruik van de 
Vlaamse kustduinen”. Er werd een 
stuurgroep opgericht onder impuls 
van het vroegere AWZ-afdeling kust 
(nu M.D.K.), die in samenwerking met 
het studiebureau Esher uit Gent een 
gebiedsvisie ontwikkelde en een inrich-
tingsplan opmaakte  voor de duinen 
Westende-Lombardsijde.

Voormalig eerste schepen Liliane 
Pylyser-Dewulf  pleitte destijds niet 
alleen voor een wandelpad maar ook 
voor een afgescheiden fietspad. De 
nieuwe overzetboot kan immers een 
20tal fietsen meenemen. “Deze recre-
atieve invulling van de duinen zal een 
toeristische en sportieve meerwaarde 
voor Westende  betekenen.” Verzekert 
Liliane Pylyser-Dewulf  nog.

Willem Dewicke van hoeveslagerij ‘t Eendenhof kreeg een 
kwaliteitslabel voor drie van zijn ambachtelijke producten. Het 
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) 
van de Vlaamse Overheid verleende deze erkenning voor de 
productie van hoofdvlees, smout en kaantjes. 

Na bijna 6 jaar wordt er eindelijk werk gemaakt van het CD&V-
voorstel uit 2006 om een wandelpad te maken tussen het 
Westendse  Sint-Laureinsstrand door de duinen en het natuur-
gebied de”Ijzermonding”.  Die verbinding zal bovendien aan-
sluiting geven op de overzetboot aan de pier in Nieuwpoort.

CD&V-Middelkerke ondersteunt lokale handelaars

CD&V-Middelkerke is tevreden met de realisatie van een duinenwandelpad dat de ver-
binding maakt tussen Westende en Nieuwpoort.



bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Werk mee aan 
de toekomst 

van onze 
gemeente

Uw lokale contactpersoon
Wim Desender
(wim.desender@skynet.be)
www.middelkerke.cdenv.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

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!

CD&V-lid worden is… kansen krijgen

Wil je meer weten over CD&V Middel-
kerke?  Wil je ongezouten je mening ge-
ven over wat er in je buurt gebeurt?  Zijn 
de woorden respect, gezin, rechtvaardig-
heid, goed bestuur, Vlaanderen, zorg, 
veiligheid, vereniging of engagement 
voor jou meer dan zomaar woorden? 
Wil je niet langer aan de zijlijn staan?
Dan krijg je nu de kans…
CD&V kan jou helpen… Jij kan CD&V 
helpen…
Neem contact met ons op via 
wim.desender@skynet.be 
of bel 0475/42 63 70.


