
bredene.cdenv.be

Dat Liesbeth in de gemeenteraad geregeld goed onderbouwd tussenkomt en als oppositielid haar slag thuishaalt, is ook de nationale 
JONGCD&V niet ontgaan. Uit handen van regiovoorzitter Pieter Vanhessche kreeg ze de ‘Gouden Duim’ uit waardering voor haar inzet voor 
een beter jeugdbeleid in Bredene.

Ons jongste gemeenteraads-
lid Liesbeth METSU mocht 
van JONGCD&V-Nationaal de 
‘Gouden Duim’ ontvangen. 
Dat is een onderscheiding 
voor de beste jonge manda-
taris van Vlaanderen in 2010. 

Liesbeth is ook voorzitster van 
JONGCD&V-Bredene. Beroepshalve 
geeft zij les in de Vrije Basisschool van 
Zandvoorde. In 2010 deed ze een aan-
tal opmerkelijke tussenkomsten in de 

gemeenteraad. Ze nam het steevast op 
voor de jeugd en het verenigingsleven 
in Bredene, twee thema’s die CD&V 
nauw aan het hart liggen.  Zo hekelde 
ze de afschaffing van de kinderge-
meenteraad én ze protesteerde fel toen 
de jeugdschepen de  gemeentelijke 
doelstelling schrapte om jongeren ac-
tief  bij de inrichting van de openbare 
ruimte te betrekken. Liesbeth  ijverde 
voor een bijsturing van het jeugdbeleid 
en échte inspraak voor de jeugd.
Ze is niet alleen kritisch, zoals het een 

oppositielid betaamt, maar ze slaagt 
er ook in om vanuit de oppositie haar 
slag thuis te halen.  Zo hekelde ze 
jarenlang dat de evenementensubsi-
die alleen voor activiteiten in het Staf  
Versluyscentrum gold. Hiermee be-
voordeelde het gemeentebestuur één 
enkele zaaluitbater en discrimineerde 
het de andere Bredense zalen. Onlangs 
haalde Liesbeth toch haar slag thuis. 
Het jeugdbeleidsplan 2011-2013 trekt 
de evenementensubsidie nu ook open 
naar andere locaties.

 Beste jonge mandataris
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GPS-applicatie 
‘navigeer en parkeer’

Dankzij de applicatie ver-
schijnen op het GPS-toestel 

van de gebruiker de locaties 
van de voorbehouden parkeer-

plaatsen voor personen met een 
beperking. Meer informatie, zoals 

de oppervlakte, ligging, ondergrond, 
foto enz. is terug te vinden op de 
website, www.navigeerenparkeer.be, 
zelf. De toepassingen bundelen de 
locatie en/of  informatie van meer 
dan 1300 voorbehouden parkeer-
plaatsen in Brugge, de 10 badsteden 
en Roeselare. Binnenkort zijn ook 
de parkeerplaatsen van Izegem en 
Ingelmunster op de GPS terug te 
vinden. De informatie over de voor-
gehouden parkeerplaatsen is nu be-

schikbaar voor GPS-toestellen van 
de merken Garmin, Tom Tom en 
Mio. Samen met de GPS-applicatie 
ontwikkelde Westkans een meld-
punt waar lokale giscoördinatoren 
wijzigingen over de parkeerplaatsen 
van hun eigen stad of  gemeente 
kunnen invoeren. De vzw spoort 
ook andere West-Vlaamse steden en 
gemeenten aan om mee te stappen 
in het project. Geïnteresseerde ste-
den en gemeenten kunnen door hen 
ondersteund en begeleid worden. 
Westkans ontwikkelde eerder de 
website. De GPS-tool is een verdere 
toepassing hiervan, de handleiding 
en de applicatie zijn op de website 
terug te vinden. 

De vzw Westkans, het 
West-Vlaams Bureau voor 
Gelijke Kansen en Toegan-
kelijkheid, ontwikkelde, 
in samenwerking met Gis 
West van de Provincie 
West-Vlaanderen, in het 
kader van het gelijkekan-
senbeleid van de Vlaamse 
Overheid, de GPS-applica-
tie van ‘Navigeer en Par-
keer’. 

Begin december stelde 
de pactraad ‘Hoeve- en 
streekproducten West-
Vlaanderen’ het logo ‘100% 
West-Vlaams’ voor. Dit 
logo verenigt voortaan alle 
West-Vlaamse hoeve- en 
streekproducten. 

Naast het logo is er ook een koe-
pelwebsite die moet doorgroeien 
tot het platform waar de consument 
alles kan vinden over hoeve- en 
streekproducten in West- Vlaande-
ren. 

De Provincie West-Vlaanderen, 
Westtoer apb, vzw Het Beste van bij 

ons, vzw UNIZO en vzw PIVAL 
sloegen eind 2009 de handen in el-
kaar om de promotie en de distribu-
tie van de hoeve- en streekproduc-
ten in West-Vlaanderen te bundelen. 
Ze verenigden zich in een pactraad 
‘Hoeve- en streekproducten’. De 
pactraad wil vooral, op provinciaal 
niveau, hoeve- en streekproduc-

ten prominent zichtbaar maken in 
buurtwinkels, horeca e.a. 

Neem zeker een kijkje op 
www.100procentwest-vlaams.be

‘100% West-Vlaams’ hoeve- en streekproducten

www.west-vlaanderen.cdenv.be
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‘Over doeners en durvers’ is er niet 
alleen voor de starter, maar ook 
voor iedereen die zich wil laten 
inspireren door verhalen van onder-
nemers. 
Startend journaliste Eline Delrue 
kreeg de opdracht om twintig erva-
ren West-Vlaamse ondernemers en 
twintig startende West-Vlaamse on-
dernemers in beeld te brengen voor 
het boek. Twintig gevestigde West-

Vlaamse zaakvoerders gingen voor 
het boek in dialoog met evenveel 
beloftevolle starters. Eén ding heb-
ben ze gemeen: hun ondernemers-
zin. In het boek praten ze openhar-
tig over hun gedrevenheid, wisselen 
nuttige tips uit en hebben het over 
de successen en struikelblokken 
van het zelfstandigen 
bestaan. Het resultaat 
is een boek met unieke 
fotoportretten van 
veertig zaakvoerders 
(m/v) waarin de pas-
sie voor ondernemen 
centraal staat. 
LannooCampus biedt 
ook het doe-boek 

‘Starten als ondernemer’ aan. In 
dit boek komen de do’s en don’ts 
van ondernemen aan bod. ‘Starten 
als ondernemer’ is een toegankelijk 
doe-boek voor iedereen die zijn cre-
ativiteit wil omzetten in persoonlijk 
ondernemerschap. 

Beide boeken zijn te ver-
krijgen in de boekhandel. 
De boeken kunnen ook 
besteld worden via www.
lannooshop.be. 

Meer info: 
www.actievoorstarters.be

contact

Hilde Veulemans
Stokkellaan 114 te 8400 Oostende, telefonisch op het nummer 
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 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

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.

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

Inspiratieboek voor ondernemers op de markt
De Provincie West-Vlaan-
deren wil met haar Euro-
pees doelstelling 2-project 
‘Actie voor Starters’ onder-
nemerschap stimuleren en 
ondersteunen. In het kader 
hiervan sloegen de Provin-
cie en uitgeverij Lannoo-
Campus de handen in el-
kaar om het inspiratieboek 
‘Over doeners en durvers’ 
op de markt te brengen. 
Aan het boek werkten 
twintig ervaren en twintig 
startende West-Vlaamse 
ondernemers mee. 
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34.000 euro !

‘Oranjefestijn’ met
Rik Torfs

Als het Bredense socialistische 
schepencollege een feestje bouwt, 
mag dat geld kosten. Zo ook met 
de volgende uitgave van ‘Bredene 
feest’. Een mooi initiatief  om heel 
wat Bredenaars samen te brengen 
(en natuurlijk ook gratis meegeno-
men voor de rode propagandama-
chine). Alleen loopt de geraamde 
kostprijs van 34.000 euro voor de 

belastingbetalers wel erg hoog op. 
Vorig jaar kostte het hele feestje 
zelfs nog 43.000 euro. Die gulheid 
staat in schril contrast met bijvoor-
beeld de halsstarrigheid waarmee 
het sp.a-college, als nagenoeg enige 
in West-Vlaanderen, weigert een 
mantelzorgpremie toe te kennen aan 
inwoners die instaan voor een zorg-
behoevende. In schril contrast ook 

met de stugge weigering om, weeral 
als nagenoeg enige kustgemeente, in 
te stappen in het project ‘Zon, Zee 
en Zorgeloos’ dat in de zomer voor 
personen in een rolstoel in begelei-
ding voorziet tot aan het strand.
Dat ‘Bredene feest’ is een goeie 
zaak. Maar moet het echt zó veel 
kosten ?

CD&V-Bredene nodigt alle 
Bredenaars uit op zijn jaar-
lijkse ‘Oranjefestijn’. Gast-
spreker is senator, kerkju-
rist en ‘Bekende Vlaming’ 
Rik Torfs.  Het feestmaal 
vindt plaats op zaterdag 2 
april e.k. om 19 uur in zaal 
Cappelrie (achter de Sint-
Rikierskerk).  

Kers op de taart tijdens dit sma-

kelijke feest is natuurlijk de gast-
spreker Rik TORFS. In zijn eigen 
entertainende en tegelijk kritische 
stijl spreekt hij over de politieke en 
maatschappelijke actualiteit.
Het feestmenu brengt: aperitief, 
tomatensoep, eendenborstfilet in 
sinaassaus ofwel zeewolffilet in 
Duvelsaus, een fruittaartje en koffie. 
Kinderen krijgen een alcoholvrije 
dorstlesser als aperitief  en nog een 
verrukkelijk drankje bij het dessert. 

Voor de rest eten ze net hetzelfde 
als de mama’s en de papa’s, met 
uitzondering van de keuze voor zee-
wolffilet in Duvelsaus (een ‘Duvels-
hoog’ alcoholgehalte ?)
Volwassenen betalen € 25, kinderen 
slechts € 12.

Inschrijvingen gebeuren tegen 
uiterlijk 28 maart  door overschrij-
ving van het verschuldigde bedrag 
op rekening 731-0091931-47 van 
‘Ampersand’ met vermelding van 
naam + “Oranjefestijn” + hoofd-
gerecht ‘vlees’ of  ‘vis’. en tegelijk 
door mededeling aan een van de 
volgende organisatoren: Luc Decra-
mer, Vicognelaan 90 – 0479 465099; 
Herman Van Poucke, Benedictijnen-
straat 1A – 059 324468; 
Raf  Pyra, Dorpsstraat 74 bus 0101 
– 0486 252579; of  per e-mail naar 
raf.pyra@telenet.be.

‘Sport & culturepass’ 
ook in Staf Versluyscentrum

De ‘Sport & Culture Pass’, of  de 
zogenaamde ‘cultuurcheque’, is te 
vergelijken met de beter bekende 
maaltijdcheques en ecocheques. 
Heel wat werkgevers geven ze aan 
hun werknemers als een niet-be-
lastbaar voordeel dat de koopkracht 
verhoogt. De ‘cultuurcheques’ 
kunnen enkel gebruikt worden om 
toegang te krijgen bij culturele en 

sportinstellingen. Op meer dan 
5.500 activiteiten kan dat al. Tot 
voor kort was dat niet het geval in 
het Staf  Versluyscentrum. Onder 
impuls van Kristof  VERMEIRE, 
lid van het directiecomité, kunnen 
ze nu echter ook in het Staf  Ver-
sluyscentrum gebruikt worden voor 
aankoop van toegangskaarten.

Kristof Vermeire zorgde ervoor dat 
bezoekers van het Staf Versluyscentrum 
voortaan ook met cultuurcheques kunnen 
betalen. V
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