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Minister Crevits stond er tijdens haar bezoek aan onze afdeling al bij stil dat Blan-
kenberge aan de vooravond van een metamorfose staat. Meer dan 12 miljoen euro 
werd door haar vrijgemaakt en worden de komende jaren in onze stad gepompt 
voor o.a. de vernieuwing van de tramdoortocht. Terwijl ik dit schrijf  staan de kranen 
klaar om alles open te breken aan de Vredelaan/Waterkasteellaan. Waarschijnlijk zul-
len we wel eens sakkeren als we voorbij de werken moeten. Toch is dit een project 
dat een meerwaarde  betekent voor onze stad. Misschien zet het mensen ertoe aan 
om meer in het centrum te gaan wonen en er te  investeren of  investeerders aan te 
trekken. Op die manier zullen privé-eigendommen vernieuwd worden zonder dat 
dit ten laste komt van de belastingbetaler. Maar het moet vooral de “kapstok” zijn 
om nog meer kwalitatieve projecten op te starten zoals de “opwaardering dorpskom 
Uitkerke”, de stationsvernieuwing en het herinrichten van het Leopold III-plein 
zonder VVV-kantoor.

Sandy
Buysschaert

voorzitter CD&V
Blankenberge

Verdienstelijk vrijwil-
ligers in de bloemen

De Europese Commissie riep 2011 uit tot het Europees jaar 
voor het vrijwilligerswerk. CD&V sloeg de handen in elkaar 
met het ACW en Jong CD&V om het vele vrijwilligerswerk 
die dagelijks geleverd wordt in ons Steedje de nodige aan-
dacht te geven. 
Lees het hier, op pagina 4!
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Verdienstelijke vrijwilligers 
in de bloemen

Volgende personen werden door 
hun vereniging genomineerd:
Noël Wieland, Lucien Lutters, 
Ria Van de Ven, Jeannine Jacobs, 
Herbert Callewaert, Jozef  Le-
terme, Mia D’hooghe en Joseph 
Detailleur, Oswald De Winne, 
Jules De Prest, Jaak Vandamme, 
Johan Blomme, Christine Molde-
rez en Eugéne Rappé.

Uit deze genomineerden 
werd uiteindelijk Oswald 

De Winne door een onschul-
dige kinderhand uitgeloot als 

verdienstelijk vrijwilliger 2011.

Naast het symbolische van een 
dergelijke erkenning , is het 
ook belangrijk dat een reeks 
van eisen op de agenda worden 
geplaatst,zowel lokaal als boven-
lokaal. Zo hebben we een voor-
stellenbundel onderschreven die 
vanuit het regiobestuur afgegeven 
werd aan 1ste gedeputeerde De 
fauw en drie concrete acties om-
schrijft:

1. Werk maken om attesten en 
certificaten. Mensen doen een 
schat van ervaring en vaardig-
heden op tijdens het vrijwilli-
gerswerk. Ze moeten dit kunnen 
gebruiken in hun professionele 
loopbaan.

2. Sinds 2006 moeten organisaties 
met rechtspersoonlijkheid hun 

vrijwilligers verplicht verzekeren. 
Voor een gewoon feitelijke ver-
eniging kan er via de provincie 
een verzekering aangegaan wor-
den voor 100 dageenheden. We 
vragen een structurele oplossing.

3. Ten derde vragen we dat elke 
gemeente een verenigingsloket 
installeert waar men terecht kan 
met vragen. Daarnaast vragen wij 
te onderzoeken hoe we organisa-
ties die niet over betaald perso-
neel beschikken kunnen onder-
steunen met hun administratie.

Tot slot willen we met dit ini-
tiatief  vooral onze waardering 
uitdrukken voor de vele vrijwil-
ligers die elke dag opnieuw bewij-
zen  dat maatschappelijk engage-
ment, verbondenheid, warmte en 
onbaatzuchtige inzet geen loze 
woorden zijn.  Een welgemeende 
dank u wel  naar alle vrijwilli-
gers is hier zeker op zijn plaats. 
DANK U.

Grafzerken in  
ere houden

Onze bestuursleden Trees Van Kers-
schaever en Norbert Wallaert trokken 
onlangs aan de alarmbel. Zij willen 
dat de graven via het peterschap in 
ere gehouden worden waarvan de 
concessie verlopen is. U leest er alles 
over in een volgend nummer.

We besloten om alle ver-
enigingen, zonder uitzon-
dering, op te roepen hun 
vrijwilliger te nomineren 
die eens in de bloemetjes 
mocht gezet worden. Uit 
alle nominaties hebben we 
op maandag 28 februari 
2011 de verdienstelijke vrij-
williger 2011 geloot.
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VERSTERKING VAN DE TROEPEN
Vrouwen zeggen soms dat 
politiek niets voor hen is, 
maar werken wel mee in het 
oudercomité, voor een veili-
ger verkeer of een buurtpro-
ject, en dat is ook politiek. 
Bij CD&V klagen we niet, wij 
hebben met de voorstelling 
van de eerste vrouwelijke 
lijsttrekker in ons Steedje, 
Brigitta Monbaliu, duidelijk 
voor een impuls gezorgd. Na 
Ria van de Ven kunnen we 
met Yvette Aers, Anne-Marie 
Hoornaert en Noortje Lamote 
weer drie dames voorstellen. 

Yvette, Aers
Yvette, Aers, een spontane moeder en 
grootmoeder die in Uitkerke woont is 
één van hen. Ze combineerde jarenlang 
het gezin met thuiswerk en werkte ook 
als bediende. Vorig jaar stak ze een hand-
je toe bij onze activiteiten, leerde er de 
mensen beter kennen en zette de stap tot 
bestuurslid. Zij koos voor CD&V omdat 
ze opmerkte dat er altijd iemand bereid 
was om te luisteren, en de veiligheids-
problemen bij de talrijke wegenwerken 
waren een extra push om de stap te zet-
ten. Yvette is actief  in ’t Jolletje en is zich 
ervan bewust dat we aandacht moeten 
blijven geven aan het vreemdelingenbe-
leid. Ze vindt de bestuursvergaderingen 
boeiend, al moet ze haar weg nog vinden 
bij sommige onderwerpen. In ieder geval 
is ze vastberaden om mee te zorgen 
voor een socialer Blankenberge. “Ik ben 
al jaren actief  als kookmoeder bij de 
KSA, als catechiste en begeleidster in de 
huiswerkschool… Politiek interesseerde 
mij wel, maar van op afstand. Vorig jaar 
vroeg men mij  om mee te werken in de 
plaatselijke afdeling en op de lijst te staan. 
Waarom niet, dacht ik? Mijn man Dirk en 
mijn kinderen moedigden mij aan, en ik 
heb volmondig ja gezegd.”

Anne-Marie Hoornaert 
Ook Anne-Marie Hoornaert heeft vol-
mondig ja gezegd. Wie haar leert kennen 
wordt verrast door haar enthousiasme en 

energie. Ze is moeder van 3 volwassen 
kinderen en actief  als coördinatrice van 
een poetsdienst die gezinnen, waarvan 
de meeste zorgvragend zijn, uit de nood 
helpt. Met de vergrijzende bevolking een 
intense taak. Vanuit haar werk zag ze hoe 
politiekers veel inspanningen doen op so-
ciale gebieden als tewerkstelling en alge-
meen welzijn. Daaraan wil ze meehelpen 
en eind 2010 zette ze de stap naar een 
dieper engagement. Ze koos voor CD&V 
omdat er door onze Christelijke achter-
grond meer inzet is om iedereen een kans 
te geven, ook mensen die nergens meer 
terecht kunnen. Tewerkstelling is één 
van haar stokpaardjes, en alleen als we 
daaraan werken kunnen we volgens haar 
een sterke economie opbouwen. “Een 
jaar geleden heb ik besloten om niet bij 
de pakken te blijven zitten, maar mij te 
engageren zowel in diverse verenigingen 
als in de politiek. Als diensthoofd van de 
poetsdienst, weet ik hoe belangrijk het is 
om op te komen voor diegenen die dat 
niet voor zichzelf  kunnen doen.”

Noortje Lamote
Tenslotte kregen wij ook een enthousi-
aste toezegging van Noortje Lamote. Je 
zou denken hier is politiek met de paple-
pel ingegeven . Misschien wel , maar toch 
een zelfstandige beslissing.
“Een politiek engagement is mij zeker 
niet onbekend. Van kleins af  volg ik de 
plaatselijke politiek, -weliswaar van op 
afstand via mijn moeder, Annemie Pirlet 
die zich tot op vandaag nog steeds inzet 
binnen de plaatselijke CD&V. Niette-
genstaande de politiek voor mij niet ver 
weg is, is de beslissing om mij te enga-

geren een weloverwogen en zelfstandige 
beslissing. Vanuit mijn job bij de perso-
neelsdienst van de stad Blankenberge, 
ligt het beleid mij nauw aan het hart. 
En als jonge vrouw en moeder ben ik 
ervan overtuigd dat we het beleid, hoe 
complex  sommige dossiers ook  zijn, 
een stuk dichter bij de mensen kunnen 
brengen. Tenslotte is het  jammer dat 
zo weinig vrouwen  en  jongeren zich 
politiek engageren. Ik ken toch heel wat 
jonge vrouwen in mijn omgeving waar-
van ik overtuigd ben dat ze het zouden 
waarmaken in de politiek. We mogen 
niet vergeten dat de politiek in onze 
samenleving de spelregels bepaalt en dan 
is het jammer dat er weinig vrouwen die 
spelregels helpen mee opbouwen.”
Om de balans in evenwicht te krijgen 
zoeken we steeds vrouwen met een 
heldere kijk op de wereld en een eigen 
mening! Durf  en zet de stap, versterk  
onze CD&V-ploeg. Je staat er niet alleen 
voor, wij zullen je ondersteunen!
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GPS-APPLICATIE ‘NAVIGEER EN PARKEER’

Dankzij de applicatie verschijnen op 
het GPS-toestel van de gebruiker de 
locaties van de voorbehouden par-
keerplaatsen voor personen met een 
beperking. Meer info, zoals de opper-
vlakte, ligging, ondergrond, foto enz. 
is terug te vinden op de website, www.
navigeerenparkeer.be

De toepassingen bundelen de locatie 
en/of  info van meer dan 1300 voorbe-
houden parkeerplaatsen in Brugge, de 
10 badsteden en Roeselare. Binnenkort 
komen daar ook Izegem en Ingelmun-
ster bij. 
De informatie over de voorgehouden 
parkeerplaatsen is nu beschikbaar voor 

GPS-toestellen van de merken Gar-
min, Tom Tom en Mio. 
De handleiding en de applicatie zijn op 
de website terug te vinden. 

7 WEST-VLAAMSE BIBLIOTHEKEN  
WORDEN DELPHI-BIBLIOTHEKEN

Huurgeschillen, moeten we 
daarvoor naar de advocaat 
of kunnen we ook elders 
terecht. Zijn zonnepanelen 
nu echt zo voordelig? Wat 
moet ik doen om zelfstan-
dige te worden?  Ieder-
een heeft wel eens vragen 
waarop niet meteen een 
antwoord te vinden is. Waar 
kan je dan terecht?  De bi-
bliotheken van Middelkerke, 
Oostkamp, Blankenberge, 
Beernem, Tielt, Veurne en 
Zedelgem willen je daar 
graag bij helpen. 

In deze bibliotheken is de voorbije 2 
jaar heel wat veranderd. Bibliotheken 
werden heringericht, de signalisatie 
werd aangepast, zelfuitleenbalies wer-
den geïnstalleerd … Dit alles had één 
doel: de dienstverlening verbeteren. 
De bibliotheekmedewerkers zijn 
opgeleid tot informatiespecialisten. Ze 
staan klaar om te luisteren naar vragen 
en gaan mee op zoek naar antwoorden. 
En omdat elke vraag anders is, wordt 
maatwerk geleverd. Antwoorden wor-
den niet altijd in de collectie gevonden, 
ook een betrouwbare website of  de 
contactgegevens van een gespeciali-
seerde instantie kan een oplossing zijn. 

Hun opleiding gebeurde onder de 
vleugels van WINOB, het Streekge-
richt Bibliotheekbeleid van de Provin-
cie West-Vlaanderen dat het project 
Delphi coördineert. 

Terwijl De oude Grieken met hun vragen 
terecht konden bij het orakel van Delphi, kan 
dat vandaag in de bibliotheek. 

Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen 
en Toegankelijkheid, ontwikkelde, in samenwerking met 
Gis West van de Provincie West-Vlaanderen, in het kader 
van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Overheid, de 
GPS-applicatie van ‘Navigeer en Parkeer’. 

Contactgegevens provincieraadsleden: 

www.west-vlaanderen.cdenv.be

Dirk
De fauw

Boudewijn 
Laloo

Georgine 
Roets-Denolf

Bart
Naeyaert 

Bernard 
De Cuyper

Luc
Vande Caveye

Hilde
Decleer
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