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‘VROUW & MAATSCHAPPIJ’ 
ZOCHT FIETSENSTALLINGEN

Onlangs nog kocht het gemeentebestuur 40 fietsleunhekkens 
en 175 rijwielmuurklemmen. Het hield daarbij rekening met de 
aanbevelingen van ‘Vrouw & Maatschappij’  die in een geslaag-
de actie het aantal aanwezige én ontbrekende fietsenstallings-
plaatsen in Bredene in kaart bracht. Die actie vond vorig jaar 
plaats. Dit najaar  gingen een aantal actievoerders poolshoog-
te nemen van de mogelijke vooruitgang. Zij konden vaststellen 
dat een aantal van hun suggesties opgevolgd werden. Onder 
meer werden diverse fietsrekken hersteld. Er  kwamen ook 
rekken bij en enkele  aanwijzingsborden.
Toch kunnen nog meer inspanningen gebeuren. Liesbeth Met-
su vroeg in de gemeenteraad  om voldoende fietsleunhekkens 
bij de bushaltes te plaatsen (bijvoorbeeld aan het Vicogne-
plein). Ook aan het kerkhof van Bredene-Dorp en op het recre-
atiedomein ‘De Grasduinen’ zouden fietsrekken geen luxe zijn. 

Enkele deelnemers aan de actie ‘fietsen-
stallingen’: v.l.n.r. Liesbeth Metsu, Sandra 
Degrande, Kristof Vermeire, Patricia Ver-
triest, Martine Standaert, Jelle Pyra, Viviane 
Laforce, Daniel Poppe, Rita Degrande, 
Raymonda Pollet, Monique Devuyst en 
Jean-Pierre Chielens.

Linda Depuijdt, de voorzitster van Vrouw 
& Maatschappij, stelt tevreden vast dat het 
schepencollege rekening houdt met de 
aanbevelingen van hun actie.

CD&V NODIGT UIT
CD&V-voorzitter Herman Van Poucke: “Namens het CD&V-
bestuur wens ik alle Bredenaars een goed jaareinde. Tegelijk nodig 
ik allen uit op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 14 januari 2012 
om 19:30 uur in het Staf  Versluyscentrum.”
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Samen op weg naar goedkopere groene energie

Provinciebegroting 2012 goedgekeurd
CONTACT

Iedereen kan vrijblijvend inschrijven 
vanaf  1 november 2011 tot eind 
januari 2012. Op 6 februari 2012 
wordt een online veiling georgani-
seerd waarbij energieleveranciers 

hun beste prijs geven. Kort daarna 
ontvang je een persoonlijk voorstel 
en heb je een maand de tijd om op 
dit voorstel in te gaan. De datum 
van overstap kan je kiezen tussen 15 

april 2012 en 30 september 2012. 
Het nieuwe contract is geldig voor 
één jaar. 

De Provincie West-Vlaanderen organi-
seert in het najaar van 2011 een groeps-
aankoop groene stroom. Met deze 
groepsaankoop bieden we de inwoners 
de kans om bewust te kiezen voor 100% 
groene stroom en ook te profiteren van 
een goedkoper contract juist omdat 
we zoveel burgers samen brengen. Je 
kan deelnemen voor elektriciteit, gas of 
beide samen.

Met de Provincie blijven wij in 2012 investeren in en een 
warm en sterk West-Vlaanderen, voor alle West-Vlamin-
gen. Maar we doen dit niet blindelings. We zorgen im-
mers voor een verantwoorde begroting, die trouwens 
ook rekening houdt met de mogelijkheden voor de ko-
mende legislatuur. 

Met al je vragen kan je terecht op het nummer 0800/18 711, of  via samengaanwegroener@ichoosr.com
In vele West-Vlaamse gemeenten worden ook infoavonden georganiseerd.
De data van die infosessies, maar ook alle info over de actie en het inschrijfformulier vind je op
www.samengaanwegroener.be

Dit doen we door ieder jaar op-
nieuw een stukje van de beschik-
bare middelen opzij te zetten in een 
‘spaarpot’. Zo heeft de Provincie in 
moeilijke financiële tijden altijd een 
reserve waaruit kan geput worden. 
Dat we dit zonder nieuwe belas-
tingen of  belastingverhogingen 
kunnen doen, heeft net te maken 
met het rationeel en financieel 
verantwoord beleid  dat we elk jaar 
voeren. 
Desalniettemin doen we met de 

Provincie heel wat inspanningen 
om West-Vlaanderen nog aantrek-
kelijker te maken, zowel voor bur-
gers, bedrijven, verenigingen…  en 
dit binnen zowat alle maatschappe-
lijke domeinen. 
“Door mensen gedreven” is onze 
leuze en daar kunt u van op aan; 
bijna  1.000 personeelsleden zet-
ten zich dagdagelijks in om van 
West-Vlaanderen een nog mooiere, 
warmere en sterkere provincie te 
maken. De Provincie is er voor u!
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Campagne ‘Hang het beest niet uit in het verkeer’

CONTACT
Aarzel niet uw CD&V-provincieraadsleden uit de regio te 
contacteren wanneer u vragen of opmerkingen heeft over 
provinciale materies:

Tussen 15 oktober 2011 en 15 februari 2012 loopt voor het 
tweede jaar op rij de campagne ‘Hang het beest niet uit 
in het verkeer’.

Meer info:  www.west-vlaanderen.be/mobiliteit en  http://nl.netlog.com/hanghetbeestnietuit 

Hilde Veulemans
Stokkellaan 114 te 8400 Oos-
tende, telefonisch op het num-
mer 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 Ouden-
burg, telefonisch 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, 
telefonisch op het nummer 
059/27.72.72 of  via e-mail: 
jef.pollentier@west-vlaanderen.be

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

De campagne wil jongeren uit het 
secundair onderwijs (12 tot 18 jaar) 
aanzetten om veilig te fietsen. De 
ondertitel van de campagne luidt 
‘rij veilig en breng je fiets in orde’. 
Met een reglementaire fiets rijden 
en de verkeersregels volgen is de 
boodschap. 

Aan de campagne zijn ook fiets-
controles gekoppeld: alle West-
Vlaamse politiezones en preventie-
werkers organiseren fietscontroles. 
Ook is er een fotowedstrijd aan de 
campagne verbonden: de Provin-
cie daagt de jongeren uit om een 
originele foto over de campagne te posten op de netlog-campagnesite. 

De leukste foto’s worden beloond 
met gratis filmtickets. 
De Provincie voert de campagne 
via de verschillende jongerenka-
nalen: de jongerenzender TMF en 
Kinepolis vertonen de spot met 
het beest in de hoofdrol. 

Provincieraadsleden Jef Pollentier, Hilde Veulemans en Ignace Dereeper.
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Werk aan de winkel inzake lokale economie!

Buurtspoorwegstraat lijdt
Schepencollege kijkt machteloos toe

Volgens een provinciaal rapport hinkt Bredene ferm  
achterop wat het aantal detailhandelszaken betreft.  
Hoog tijd dus dat het gemeentebestuur écht positieve 
stimulansen geeft aan de lokale economie.

Er wordt nogal wat gebouwd in Bredene.  De volgende 
jaren voorspellen nog eens een spectaculaire stijging van 
ons woningenbestand. 

Volgens het recente rapport ‘West-
Vlaanderen Ontcijferd’ bengelt Bre-
dene met 10,1 winkels per duizend 
inwoners bijna helemaal onderaan in 
onze provincie. Slechts 5 (landelijke) 
gemeenten tellen nog minder de-
tailhandelszaken dan Bredene. Maar 
liefst 58 van de 64 West-Vlaamse 
gemeenten hebben dus méér winkels 
per duizend inwoners dan Bredene.  
Het gemiddelde in West-Vlaanderen 
bedraagt 14,5. 

Positieve stimulansen
Bredene heeft echt nood aan meer in-

zet voor de lokale economie. CD&V-
fractieleider Kristof  VERMEIRE: 
«Van de voorbije jaren herinneren 
wij een verhoging van de toeristische 
belastingen, de uitbreiding van het 
betalend parkeren en vooral ook de 
bedrijfsonvriendelijke belasting op 
bedrijfseconomie, waardoor men-
sen die willen ondernemen worden 
gestraft in plaats van gestimuleerd. 
CD&V wil een inhaalbeweging in-
zake lokale economie, met positieve 
stimulansen zoals de oprichting van 
een ondernemersloket, afschaffing 
van de belasting op bedrijfsecono-

mie en inkorting van de periode van 
het betalend parkeren. Onder meer 
daardoor kan Bredene aantrekkelijker 
worden voor detailhandelszaken.»  
Er is letterlijk en figuurlijk werk aan 
de winkel!

Goed voor gezinnen die op zoek zijn 
naar geborgenheid, op voorwaarde 
natuurlijk dat ze de dikwijls schabou-
welijk hoge huur- of  aankoopprijs 
kunnen betalen.  Uiteraard ook goed 
voor de gemeentekas die slapend rijk 

wordt  door de meerinkomsten uit 
onroerende voorheffing en personen-
belasting.
Jammer genoeg heeft het schepencol-
lege onvoldoende ingeschat dat die 
bouwexplosie ook problemen inzake 

mobiliteit zou meebrengen. Vele van 
onze invalswegen zijn vandaag niet 
aangepast om de toenemende ver-
keersstromen op te vangen.  
Een goed voorbeeld is de Buurt-
spoorwegstraat. Op de verkeerscom-
missie kwamen inwoners mopperen 
over de geluids- en verkeerslast in die 
straat, over de daverende inboedel, 
schade aan de woning en gebrek aan 
slaap. Een verkeerstelling van de poli-
tie bevestigde hun klachten.
Het schepencollege bekende on-
macht. Nu pas, als de problemen zich 
al zorgwekkend manifesteren, heeft 
men beslist om eens een grondig 
‘masterplan’ te laten opmaken dat 
ook met toekomstige verkeersontwik-
kelingen rekening houdt. De inwo-
ners van de Buurtspoorwegstraat 
zullen nog 5 à 6 jaar moeten wachten 
op een definitieve oplossing. Tot dan 
worden ze zoet gehouden met het 
heropvullen van de spleten tussen de 
betonplaten.

Het gemeentebestuur moet nog veel 
meer inzetten op lokale economie, aldus 
CD&V-fractieleider Kristof Vermeire. Van-
uit de ‘lokale raad voor economie’ volgt 
CD&V-mandataris Sandra Degrande de 
evolutie op de voet.

“Vele van onze invalswegen zijn vandaag niet aangepast 
om de toenemende verkeersstromen op te vangen,” 
aldus CD&V-raadslid Dany Hollevoet.


