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Samen is super!

Bezoek vanaf 1 augustus
onze gloednieuwe website!
www.kortemark.cdenv.be

Actie kinderopvang
Geef toe, onze kinderen zijn toch onze belangrijkste schat! 
CD&V Kortemark wil de komende jaren investeren in het 
bevorderen van de kwaliteit en toegankelijkheid van kinder-
opvang: voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare opvang, 
binnen redelijke afstand en voor iedereen toegankelijk. 

Geef  toe, onze kinderen zijn toch 
onze belangrijkste schat en we willen 
toch allemaal dat zij de beste kansen 
krijgen? Als echtgenote en werkende 
mama van twee opgroeiende kinderen 
weet Karolien maar al te goed hoe 
kostbaar het is een gezond evenwicht 
te vinden tussen werk en gezin. On-
regelmatige werkuren of  lange werk-
dagen zorgen vaak voor problemen. 
Daarom moet het aanbod op deze 
vragen worden afgestemd.

Natuurlijk denkt u daarbij in eerste 
instantie aan genoeg kinderopvang, 
zowel voor de allerkleinsten als voor 
en na schooltijd. Maar daarnaast wordt 
ook laagdrempelige opvoedingsonder-
steuning meer en meer belangrijk.

CD&V Kortemark wil de komende 
jaren investeren in het bevorderen 
van de kwaliteit en toegankelijk-
heid van kinderopvang: voldoende, 
kwaliteitsvolle en betaalbare op-
vang, binnen redelijke afstand en 
voor iedereen toegankelijk. 

Opvang vinden voor de kinderen is 
dikwijls een moeilijke klus. Daarom 
willen we een gecoördineerd opname-
beleid invoeren en ervoor zorgen dat 
ouders gemakkelijk een duidelijke en 
correcte informatie krijgen. Adressen! 
Openingsuren! Kostprijs! Vrije plaat-
sen! Specifieke vragen! De zoektocht 
is dikwijls een moeilijke doolhof. De 
oprichting van een centraal meldpunt 

en een gespecialiseerde website is dan 
ook noodzakelijk.
 
Het versterken van de participatie van 
de ouders, grootouders, professionelen 
uit de sector en de scholen, moet een 
bijzonder aandachtspunt zijn. Opvang 
is immers een gezamenlijk opdracht.

(lees verder blz. 8)



4

Herdenking ‘Groote oorlog’: 
provincie en westtoer 

stellen plannen voor

In ieder herdenkingsjaar, van 2014 
tot en met 2018, zal een cultuurpro-
gramma met verschillende evene-
menten plaatsvinden onder de naam 
‘GoneWest’. 
Deze programma’s zullen enkele 
weken duren en vinden plaats in de 
periode van belangrijke historische 
herdenkingsmomenten, zoals bv. van 
22 oktober tot 24 december 2014 
‘van Kindermoord tot Kerstbestand’. 
Het totaalconcept van deze culturele 
herdenking is neergeschreven in de 
Letter of  Intent van de hand van 
AKO-literatuurprijswinnaar Erwin 
Mortier. 

De Provincie en Westtoer zullen een 
tweesporenbeleid voeren m.b.t. de 
programmatie van elke GoneWest-
editie. Enerzijds zullen rechtstreekse 
opdrachten aan cultuurmakers 
gegeven worden, anderzijds zullen 
goedgekeurde projectvoorstellen via 

een nieuw subsidiereglement gepro-
grammeerd worden. 

Wat betreft de rechtstreekse op-
drachten zullen voorstudies ge-
beuren in de disciplines ‘muziek’, 
‘beeldende kunst’, ‘literatuur en 
podiumkunsten’ en ‘participatie’. Ze 
worden respectievelijk uitgevoerd 
door Patrick Smagghe (4AD), Bavo 
Vanden Broeck (Festival Dranouter), 
Jan Moeyaert (vzw Ku(n)st), Erwin 
Mortier en Piet Chielens (In Flanders 
Fields Museum). Deze voorstudies 
moeten de artistieke bakens trekken 
maar ook de budgettaire en operati-
onele uitdagingen voor het volledige 
GoneWest-traject gedurende de vijf  
herdenkingsjaren in kaart brengen. 
De studies zullen afgerond worden 
tegen maart 2012. 

Eerste rechtstreekse 
opdracht: namenlijst
Een eerste rechtstreekse opdracht 
in de discipline participatie legt de 
inhoudelijke rode draad van het 
GoneWest-verhaal vast; de mens 
en zijn levensverhaal, reikend naar 
de geschiedenis via verschillende 
cultuurvormen en bedoeld voor alle 
generaties. 

Er wordt een nooit eerder gemaakte 
namenlijst van alle gesneuvelden op 
Belgische bodem samengesteld. Naar 
schatting zal deze lijst zo’n 600.000 
namen bevatten, zowel van burgers 
als militairen. Het is de bedoeling 
om alle vijfdejaars leerlingen van 
het humaniora over alle netten en 
studierichtingen heen te betrekken in 
het project. Elke leerling zal verant-
woordelijk zijn voor de opmaak van 
een stukje namenlijst. Het project 
wordt uitgevoerd tijdens het school-
jaar 2011-2012 en moet midden 2012 
afgerond zijn. Met de namenlijst zal 
vervolgens in de andere disciplines 
aan de slag gegaan worden. Het par-
ticipatieve project wordt geleid door 
het In Flanders Fields Museum. 

Nieuw subsidiereglement 
Voor het ondersteunen van andere 
cultuurevenementen wordt een 
nieuw subsidiereglement voorbe-
reid. In september en oktober 2011 
zullen infosessies plaatsvinden voor 
geïnteresseerde lokale besturen en 
cultuurmakers. Twee oproepen zul-
len gelanceerd worden voor het hele 
GoneWest-traject, een eerste op 1 
december 2011 voor de edities ‘14, 
‘15 en ‘16. 

Op donderdag 7 april 2011 
onthulden de Provincie 
west-Vlaanderen en het 
autonoom provinciebedrijf 
westtoer hun plannen voor 
de ondersteuning van cul-
tuurevenementen tijdens 
de herdenkingsjaren van de 
eerste wereldoorlog, van 
2014 tot en met 2018. 
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Naast het subsidiereglement voor 
cultuurevenementen, loopt er mo-
menteel een provinciaal reglement 
voor de ondersteuning van inves-
teringsprojecten. Hiervoor werd 5 
miljoen euro voorzien. Een eerste 
oproep werd reeds afgesloten op 1 
maart. Nieuwe aanvragen kunnen 
nog ingediend worden. 

‘Gonewest’
Het project krijgt de naam ‘Gone-
West’ omdat de oude Engelse uit-
drukking ‘to go west’ zoveel betekent 
als sterven, het ten westen gaan van 
de doden, met de ondergaande zon 
mee. De uitdrukking werd massaal 
gebruikt door de soldaten en de ‘War 
Poets’ en kreeg een zeer letterlijke 
betekenis: het geallieerde front was 

aanwezig in het westelijk deel van het 
Westelijke Front. De gesneuvelden 
en gekwetsten werden letterlijk naar 
het westen gebracht. Bovendien trok 

in België de oorlog met de Duitse 
inval van oost naar west door het 
gehele land, waarna hij vier jaar lang 
in de Westhoek bleef  trappelen. 

Contactgegevens provincieraadsleden: 
www.west-vlaanderen.cdenv.be

Fractiesecretariaat CD&V west-Vlaanderen, 
Kon. Astridlaan 134/6, 8200 Sint-Michiels. 050/38.58.91

Provincieraadsleden Johan Blieck, Lies Laridon, Guido Decorte en Eric Huyghe
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(vervolg van blz. 1)

Ouders gaan ook steeds vaker op 
zoek naar ondersteuning bij hun 
taak als opvoeder. Dit kan gaan 
van vragen over voeding tot vragen 
over aanpak van moeilijk gedrag. 
Inspelen op vragen van ouders rond 
opvoeding moeten kunnen binnen 
de organisatie van een kwalitatieve 
opvang. 
Private opvanginitiatieven die ook 
dagelijks worden geconfronteerd 
met vragen rond opvoeding, flexi-
bele uren,… krijgen uiteraard ook 
de nodige aandacht in ons actieplan. 
Daarom dienen maatregelen ter on-
dersteuning en begeleiding genomen 
te worden en willen wij voor hen 
een gepast aanbod voorzien.

Onze actie kan maar slagen met 
jullie steun! Vanaf  half  september 
wordt een online enquête geopend 
op onze website. Via andere kanalen 
zal je ook kennis kunnen maken met 
onze actie. Jullie deelname wordt 
zeer gewaardeerd. 

Wij zijn er zeker van dat kinder-
opvang voor velen een belangrijk 
thema is. Wij doen dan ook een 
warme oproep om jullie verwachtin-
gen op het vlak van kinderopvang 
aan ons mee te delen. De resultaten 
van de enquête zullen immers de 
basis vormen voor het toekomstig 
kinderopvangbeleid van CD&V. 
Aan de hand van de antwoorden 
zullen wij een stappenplan voor een 
goed beleid uitstippelen. 

Laat uw stem horen!
 
Bijkomende suggesties, vragen of  
opmerkingen rond dit thema mag u altijd 
laten weten op volgend emailadres: 
karoliendamman@yahoo.com

Volg deze actie vanaf  half  september op onze website kortemark.cdenv.be

Contactgegevens CD&V- Kortemark
Secretariaat: Hilde Dewilde, Handzamestraat, 86 B, 8610 Kortemark – hildewilde@telenet.be
Voorzitter: Johny Devoldere – gsm 0477 79 68 45 – cdenv.kortemark@live.be

Bezoek vanaf 1 augustus onze gloednieuwe website ! www.kortemark.cdenv.be

CD&V Kortemark is er voor iedereen !
Ernstige werkers Feestneuzen Jeugd en ervaring


