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Het nieuwe jaar goed ingezet

Op zaterdag 11 februari hielden we met CD&V De Haan onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Centrale gast dit jaar was kers-
vers staatssecretaris voor staatshervorming en regie der 
gebouwen, Servais Verherstraeten.

Lees meer hier op pagina 4!

Jong geleerd
Stuur ons een geboortekaartje en je 

krijgt een super-slabbetje

CD&V geeft aan alle pasgeborenen graag 
een ‘Samen is Super’-slabbetje cadeau. 
Het enige wat je hiervoor moet doen, is een geboortekaartje opsturen naar :

CD&V | Jong Geleerd
Wetstraat 89
1040 Brussel

Binnen de week sturen we dan jouw super-slabbetje terug.  
Want samen is super! En jong geleerd...
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Onze nieuwjaarsreceptie

In zijn toespraak wenste voorzitter Ronny Borny 
iedereen graag het allerbeste toe voor het nieuwe 

jaar. Met de gemeente- en provincieraadsverkiezin-
gen op 14 oktober kondigt 2012 zich op politiek vlak 

aan als bijzonder interessant.

Veronique Defruyt woont in Vlis-
segem. Zij is de mama van 2 kinde-
ren: An-Sofie en Corneel. Beroeps-
halve is zij aan de slag als medisch 
secretaresse in de ziekenhuizen van 
Blankenberge en Knokke. Tot vorig 
jaar was Veronique voorzitster voor 
CD&V in regio Oostende.

Patricia De Decker, onze on-
dervoorzitter, woont eveneens in 
Vlissegem. Ze vergezelde een hele 
poos haar man tijdens een langdurige 
opdracht in het buitenland. Onlangs 
keerden ze terug naar De Haan. 
We zijn dan ook bijzonder blij dat 
ze zich weer  helemaal kan inzetten  
voor ons bestuur.

Hugo Adriansens uit Wenduine is 
onze landbouwexpert. 

Hof  Ter Meulen, tegenwoordig 
uitgebaat door zijn zoon Carl, is dan 
ook een gekend 
landbouwbedrijf  dat ecologie hoog 
in het vaandel voert.
Marcel Maes is één van onze oud-

ste bestuursleden uit De Haan. Hij 
is erevoorzitter van de toneelgroep 
de Scutelieden en volgt namens het 
ACV de werkzaamheden van de 
Gecoro (gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening) op de voet.

Van links naar rechts: Hugo Adriansens, Marcel Maes, Michel Halewyck, Tim Wuyts, 
Jaak Adriaens, Patricia De Decker, Ronny Borny, Nele Huysentruyt, 
Servais Verherstraeten, Raoul Biliouw, provincieraadskandidaat Annie Cool uit Gistel, 
Veronique Defruyt en CD&V-regiovoorzitter Pieter Vanhessche uit Oudenburg.

Een goede gelegenheid om nog wat mensen van ons bestuur aan u voor te stellen!
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Opdracht CEVI
Cevi NV is op de eerste plaats een 
‘softwarehuis’ dat zich in hoofd-
zaak ten dienste stelt van de lokale 
besturen en dit vooral voor de au-
tomatisering van hun processen en 
diensten.
Cevi NV wil zich daarnaast richten 
op aanverwante dienstverlening 
in de openbare sector en dit door 
producten en diensten te ontwik-
kelen volgens nieuwe technologieën, 
vooral webgebaseerde.
Met andere woorden: als gemeente-
besturen vragen of  wensen hebben 
rond informatica, computers, soft-
ware, … dan kunnen ze bij CEVI 
aankloppen.

Als we de taak van CEVI lezen, dan 

zit daar toch wel wat in voor onze 
gemeente?

Nood aan nieuw 
informaticamateriaal
Al een hele tijd wordt er vanuit 
verschillende hoeken geschreeuwd 
om een update van de gemeentelijke 
website, er is ook nood aan nieuwe 
software, …

Dat werd nog maar eens duidelijk 
toen in de gemeenteraad van januari 
het punt ‘Leveren en plaatsen van 
bijkomend informaticamaterieel en 
software t.b.v. diverse administra-
tieve diensten’ op de agenda stond. 
Kostenplaatje = 65.000 euro. 
(Helemaal overtuigd van de nood 
aan al het gevraagde materiaal zijn 

wij trouwens niet: Wat moet onze 
gemeente bv met een grote ‘plotter’ 
waarop plannen afgedrukt kunnen 
worden, gezien we voor de meeste 
werken toch samenwerken met 
architectenbureaus die zelf  zulke 
plotters hebben?)

Laten liggen…
Onbegrijpelijk vinden we het dan 
ook dat De Haan bij CEVI vo-
rig jaar slechts 1.024 euro van de 
beschikbare 9.306 euro aan ‘credits’ 
opnam. Dat betekent dat maar liefst 
8.281 euro onbenut bij CEVI bleef  
liggen! Aangezien die credits niet 
overdraagbaar zijn naar volgende ja-
ren, is het geld dus gewoon verloren 
voor De Haan!

Goed bestuur?
Van een bestuur mogen we als 
inwoner en belastingbetaler toch op 
zijn minst verwachten dat men alert 
is?
Wij hopen vanuit CD&V dan ook 
dat de beleidsvoerders van De Haan 
hiermee zijn wakker geschud en in 
dit verkiezingsjaar toch in de eerste 
plaats aan ‘goed bestuur’ denken!

Subsidies gewoon laten liggen door gemeentebestuur
Eén van de doelstellingen van het College van Burge-
meester en schepenen voor het jaar 2012, zo kwamen we 
te weten bij de begrotingsbesprekingen, is het binnenha-
len van zoveel mogelijk subsidies en die goed benutten 
voor allerhande projecten en initiatieven. CD&V kan deze 
doelstelling uiteraard alleen maar onderschrijven. Maar 
toch kregen we een wrang gevoel bij het koppelen van 
de informatie vanuit CEVI aan de plannen van het ge-
meentebestuur.

Interesse in de werking van CD&V 
De Haan? Lid worden? 
Vragen of  opmerkingen? 

Neem contact op 
met onze voorzitter:
Ronny Borny
Heieweg 4
Klemskerke 
Ronny.borny@skynet.be
0478/ 48.02.29 

Neem zeker ook 
een kijkje op onze website: 
www.dehaan.cdenv.be

Verder prees hij het gemeentebe-
stuur voor de vernieuwingen van de 
openbare wegenis in Vlissegem. Toch 
merkte hij op dat de trage vooruit-
gang van dergelijke werken niet in 
verhouding staat met de duur en 
intensiteit van de veroorzaakte hinder. 
Dat zou bij toekomstige grote werken 
in de gemeente, door o.a.de toepas-
sing van een vooropgestelde striktere 
planning, toch wel anders moeten 
kunnen.

Staatssecretaris Servais Verherstraeten 
sprak in zijn nieuwjaarsboodschap 
in de eerste plaats over de uitvoering 
van de geplande staatshervorming. 
Samen met zijn CD&V-collega’s in de 
regering en met nationaal voorzitter 
Wouter Beke wil hij deze moeilijke 
opdracht tot een goed einde brengen. 
Ook het pensioendebat kwam aan 
bod. Op de receptie achteraf  werd 
daarover bij een drankje en een hapje 
nog wat nagekaart.
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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
Ronny Borny
(ronny.borny@skynet.be)
www.dehaan.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

44553 West-Vlaamse ge-
zinnen schreven zich vrij-
blijvend in voor de groeps-
aankoop groene energie en 
gas van de Provincie. Dit 
is bijna 9 % van alle West-
Vlaamse gezinnen. Op 
maandag 7 februari werd 
de veiling afgesloten. 

Essent bood de laagste prijs aan 
voor de combinatie groene elektrici-
teit/gas. Die ligt maar liefst 33,49 % 
onder de huidige marktprijs. Lampi-
ris bleek het beste bod klaar te heb-
ben voor groene elektriciteit: 15,18 
% onder de huidige marktprijs. Die 
prijs is berekend op wat de 3 grote 
energieleveranciers Nuon, Luminus 
en Electrabel momenteel vragen 
voor energie. Binnen de twintig 

dagen krijgt elke ingeschrevene voor 
de groepsaankoop een persoonlijk 
resultaat en kiest hij/zij zelf  om de 
overstap naar de nieuwe leverancier 
wel of  niet te maken. Alle gemeen-
tebesturen steunden de actie. Er 
werden 50 infoavonden op tal van 
plaatsen in de provincie georgani-
seerd en 74 infoloketten stonden ter 
beschikking van geïnteresseerden. 
Er was dus veel interesse, ook in De 
Haan, waar maar liefst 686 gezin-
nen zich inschreven. Vanuit CD&V 
West-Vlaanderen willen we dan 
ook dat dit initiatief  zeker volgend 
jaar herhaald wordt. Voor bedrijven 
worden er dit jaar nog veilingen ge-
organiseerd. Neem voor meer info 
zeker een kijkje op www.samengaan-
wegroener.be

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

Hilde Veulemans
Stokkellaan 114 te 8400 Oos-
tende, 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 Ouden-
burg, telefonisch op het nummer: 
0475/94.44.49 of  via e-mail: 
ignacedereeper@hotmail.com. 
Ook te bereiken via het gemeen-
tehuis van Oudenburg.

Jef Pollentier
Dullaertweg 83 te 8470 Gis-
tel, telefonisch op het nummer 
059/27.72.72 of  via e-mail: 
jef.pollentier@west-vlaanderen.be

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

Provincieraadsleden Jef Pollentier, 
Hilde Veulemans en Ignace Dereeper.

Samen gaan we groener


