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De CD&V-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen tijdens onze nieuwjaarsreceptie: v.l.n.r.  zittend: Linda Depuijdt (24e plaats), Sandra 
Degrande (4), Kristof Vermeire (1-lijsttrekker), Herman Van Poucke (25-lijstduwer), Liesbeth Metsu (2), Magda Inghelbrecht (20), Bianca Gunst (12); 
staand: Daniel Poppe (5), Cathérine Vanoverschelde (14), Ivan De Mey (17), Guy Tordeurs (7), Vicky Heyde (10), Willy Vandenbussche (23), Noël 
Verkest (13), Jean Pierre Chielens (11), Luc Decramer (15), Dany Hollevoet (3), Rita Deley (22), Rudy Van Avermaet (19), Monique Devuyst (18).
Waren verhinderd:  Patricia Vertriest (6), Sanderijn Vanleenhove (8), Jelle Pyra (9), Marie-Laure Verhelst (16), Wim Meysman (21).

Al tijdens zijn nieuwjaarsreceptie van 
half  januari kon CD&V-Bredene, als één 
van de eersten in Vlaanderen, zijn vol-
ledige lijst voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober aan het publiek 
voorstellen. Die lijst telt de wettelijk 

voorziene 25 kandidaten, d.i. 13 mannen 
en 12 vrouwen. Één voor één zeer ac-
tieve mensen met creatieve ideeën, vaak 
sterk verweven met het sociale, culturele, 
sportieve en economische leven in onze 
gemeente, aldus campagneleider Gilbert 

Vanleenhove. 
Met deze kandidaten en met een stevig 
programma (zie http://bredene.cdenv.
be), wil CD&V zich sterk inzetten om 
bij de gemeenteraadsverkiezingen een 
mooi en verdiend resultaat te halen.

Elke Bredenaar telt!
CD&V-verkiezingslijst klaar

Waar komt de zaal voor zachte sporten nu eigenlijk ?
Schepencollege raakt het zelf niet eens

De zaal voor zachte sporten komt er in 
de huidige bestuursperiode niet. Zoveel is 
zeker. Toch werd ze al in het beleidsplan 

van 2007 beloofd. Nu de verkiezingen 
naderen, komt het schepencollege er op-
nieuw mee op de proppen. Alleen loopt 
de communicatie daarover serieus mank.
Al maanden bazuint schepen Deroo uit 
dat die zaal op de plaats van het huidige 
zwembad zou komen. Onlangs echter 
koos de burgemeester in de pers voor de 
site van de oude bouwwerf. 

“Weten de leden van het college het zelf  
wel ?”, vraagt Luc Decramer, lid van 
de sportraad, zich af. “Zes jaar geleden 
beloofden ze één bijkomende sporthal en 
toch kwam er geen. En nu zou er plots 
geld zijn voor twee extra sporthallen? 
Komaan zeg!  Mocht het van de huidige 
bewindslui afhangen, dan konden we 
blijkbaar nog lang wachten.”

“Mocht 
het van 

de huidige 
sp.a-be-

windslui 
afhangen, dan 

konden we nog 
lang wachten 

op de beloofde zaal voor zachte sporten”, 
aldus CD&V-bestuurslid Luc Decramer.
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Provinciale Groene 62 wordt heraangelegd

Kostprijs 
Het bedrag voor de volledige 
heraanleg en de randinfrastructuur 
wordt geraamd op 2.000.000 euro. 
Het grootste deel hiervan zal door 
het West-Vlaamse provinciebestuur 
betaald worden. 
Voor de heraanleg van de eerste 
vijf  kilometer, de opmaak van een 
omgevingsplan en het meubilair van 
de as, kan de Provincie rekenen op 
subsidies van de Vlaamse Regering 
in het kader van het Kustactieplan 
2005-2009 (KAP III). Het KAP 
III-dossier gaat over 1.015.530 euro, 

waarvoor 499.721 euro door de 
Vlaamse Regering betaald wordt.  

De heraanleg
Er worden onder andere drie origi-
nele rustbanken geplaatst langsheen 
de as, waarvan één langs de stati-
onsput in Eernegem. De andere 
rustpunten bevinden zich naast de 
Schorrendijk in Oostende en op 
de grens van Torhout. Daarnaast 
zullen de inrijpunten, het begin en 
het einde van de as, aantrekkelijk 
gemaakt worden met infoborden, 
een keermuur om op te zitten en 
een houten kijkplatform. In totaal 
worden langs de route 44 mijlpalen 
geplaatst.

Passend in het landschap
Naast de heraanleg worden er nog 
maatregelen genomen om deze 
Groene As beter in het landschap 
te integreren waardoor de land-
schapsbeleving van de recreanten 
en de omwonenden verbeterd kan 
worden. Zo wordt er een ‘uitleef-
zone’ voor terreinfietsen voorzien 
op de zone nabij de Zuidstraat in 

Ichtegem, wordt het verloop van 
de Waterstraatbeek in Eernegem 
heraangelegd met meer natuurlijke 
oevers en plasbermen en worden de 
brede bermen bij de Vrijheidstraat 
in Gistel als natuurzone ingericht 
met drie grote poelen en grasland. 
Om een zicht te krijgen op de mo-
gelijkheden had de Provincie aan de 
intercommunale wvi gevraagd een 
omgevingsplan uit te tekenen voor 
de Groene 62.

Overblijfselen van de 
spoorweg
Langs de Groene 62 bleef  een 
en ander van de spoorweginfra-
structuur bewaard: het station 
van Moere, enkele seinhuisjes, de 
stationsput in Eernegem, de uitgra-
vingen en bruggen in Wijnendale, 
de verhoogde spoorwegbeddingen 
door de Oostendse kreken.

Haal, net als onze provincieraadsle-
den Hilde, Jef  en Ignace, dus zeker 
gauw eens uw fiets van stal om de 
heraangelegde Groene 62 te ontdek-
ken!

In december gingen de 
werken voor de heraanleg 
van de Groene 62 officieel 
van start. 
De Groene 62 verbindt 
Oostende met Torhout, en 
doorkruist de gemeenten 
Oudenburg, Gistel en Ichte-
gem. Met zijn 22 km is deze 
oude spoorweg de langste 
van alle groene assen die 
beheerd worden door Pro-
vincie West-Vlaanderen.
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Het provinciebestuur van West-
Vlaanderen maakt jongeren warm 
voor het opzetten van projecten. 

Het ‘provinciaal reglement voor de 
subsidiëring van projecten voor en 
door jongeren in West-Vlaanderen’ 
maakt financiële steun voor jongeren-
projecten mogelijk. Met deze sub-
sidiëring wil de Provincie dergelijke 
initiatieven realisatiekansen bieden. 
Aan de subsidie zijn enkele voorwaar-
den verbonden: zo dient het project 
een bijdrage te leveren aan de per-
soonlijke ontwikkeling en/of  maat-
schappelijke of  culturele vorming van 
de deelnemers en dient de activiteit 
hoofdzakelijk in West-Vlaanderen 
plaats te vinden. Bovendien moet het 
project zich hoofdzakelijk richten op 
jongeren tot 30 jaar. De subsidie kan 
nooit meer dan 50 % van de reële 

kosten van het project bedragen. 
Om deze mogelijke provinciale on-
dersteuning extra in de verf  zetten, 
werd een postkaart ontworpen. 3.500 
postkaarten werden verspreid naar 
de 64 West-Vlaamse gemeentelijke 
jeugddiensten, jongerencultuurcentra, 
jeugdhuizen, jeugdbewegingen, jeugd-
diensten enz.

Het volledige reglement en het aan-
vraagformulier zijn terug te vinden op 
de website www.west-vlaanderen.be/
jeugdproject

Provinciale steun aan projecten 
voor en door jongeren in West Vlaanderen

CONTACT

Hilde Veulemans

Stokkellaan 114 te 8400 Oostende, 
telefonisch op het nummer 
059/56.20.06
(kabinet op het stadhuis van Oos-
tende) 
of  via e-mail: 
Hilde.Veulemans@west-vlaanderen.be

Ignace Dereeper

Weststraat 14 te 8460 Oudenburg, 
telefonisch op het nummer: 
0475/94.44.49 
of  via e-mail: 
ignacedereeper@hotmail.com. 
Ook te bereiken via het gemeentehuis 
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 

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

Provincieraadsleden Jef Pollentier, Hilde Veulemans en Ignace Dereeper.
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Eindelijk bestemming voor oud-gemeentehuis

Elk jaar opnieuw vroeg CD&V-fractie-
leider Kristof  Vermeire bij de budget-

bespreking wat het schepencollege met 
het oud-gemeentehuis wilde aanvangen. 
De leegstand van dat gebouw is immers 
een doorn in het oog. 
Van een gemeente die zelf  een belas-
ting op leegstand int, mogen we toch 
verwachten dat ze zelf  geen gebouwen 
laat leegstaan, betoogde Vermeire in de 
gemeenteraad.

Onlangs raakte bekend dat er een 
sociale-woningproject komt. Een goed 
idee. Wel hopen we dat de typische 
gevel in zijn originele staat behouden 
blijft. Dat beeldbepalende gebouw staat 
niet voor niets op de Vlaamse inventaris 
van het onroerend erfgoed.

“Van een 
gemeente 

die zelf een 
belasting 

op leegstand 
int, mogen we 

toch verwach-
ten dat ze zelf 

geen gebouwen laat leegstaan”, betoogt 
Kristof Vermeire.

Socioculturele verenigingen ondermaats bedeeld

Andermaal blijft de globale subsidiepot 
voor de socioculturele verenigingen ook 

dit jaar gelijk.  
“Sommige van deze verenigingen 
krijgen na een jaar hard werken nauwe-
lijks meer, en in het slechtste geval zelfs 
minder subsidie dan de organisatoren 
van een buurtfeest”, aldus Rudy Van 
Avermaet die zelf  in het verenigingsle-
ven erg actief  is. 
“De socio-culturele verenigingen beper-
ken zich nochtans niet tot één evene-

ment in een jaar, maar organiseren het 
hele jaar door tal van activiteiten. Dat is 
een scheefgetrokken situatie.” CD&V 
wil dan ook dat de subsidiepot voor 
deze verenigingen wordt opgetrokken, 
want zij zijn vandaag echt onderbedeeld.

“Het kan 
toch niet 

dat één 
buurtfeest 

meer subsidie 
binnenrijft dan 

een vereniging 
die het hele jaar 

door tal van activiteiten op het getouw 
zet”, foetert CD&V-bestuurslid Rudy Van 
Avermaet.

Geen info over goedkopere groene energie
De Provincie organiseerde on-
langs een groepsaankoop groene 
stroom. Hiermee kregen alle 
West-Vlamingen de kans om be-
wust te kiezen voor 100% groene 
stroom en ook te genieten van 
een goedkoper contract. Men kon 
deelnemen voor elektriciteit, gas 
of  beide samen.

Vele gemeenten organiseerden 
hierover druk bijgewoonde infor-
matieavonden. In Bredene kon 
men voor informatie wel terecht 
in het Sociaal Huis, maar men 
vertikte het om een infoavond te 
organiseren. “Onbegrijpelijk voor 
een gemeente die zich graag pro-
fileert als toonbeeld van inspraak 

en participatie”, stelt Kristof  
Vermeire, die in de gemeenteraad 
tevergeefs aandrong op dergelijke 
infoavond.

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
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!

Uw lokale contactpersoon
Gilbert Vanleenhove
(gilbert.vanleenhove@telenet.be)
www.bredene.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


