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CD&V kiest voor het gratis maken 
van parkeren voor andersvaliden 
binnen Groot-Middelkerke. Waar-
om?
De “gewone” burger kan kiezen: be-
talen of  wat verder gaan parkeren. 
Een andersvalide heeft die keuze 
niet. Hij/zij heeft het al moeilijk ge-
noeg. We moeten hen niet nog meer 
“belasten”. De gratis parkings zijn 
dikwijls randparkings (bv. IJzerlaan 
- Westendelaan) en de betalende 
parkings en parkeerplaatsen liggen 
binnen de toeristische zones. 
Het weinige gewin weegt niet op 
tegen de service die we aan onze 
anders valide medeburgers kunnen 
bieden. Laten wij het goede voor-
beeld volgen van onze omringende 
badsteden: De Panne, Koksijde, 
Nieuwpoort en Oostende. 

Tegenstanders verwijzen soms naar 
het onrechtmatig gebruik van de 
parkeerkaart.
Moeten wij dan alle wetten, veror-
deningen en reglementen schrappen, 
omdat sommigen zich niet aan de 
regels houden? Indien nodig moet 
dit aangekaart worden op hoger 
echelon om de wet beter te laten 
respecteren.
We pleiten eveneens voor gratis 
parkeren voor dokters, kinesisten en 
verplegend personeel, mits aanvraag 
van een speciale “DIENSTKAART 
– HUISBEZOEK”  aan het ge-
meentebestuur. Dit zou leiden tot 
minder stress voor de zorgverstrek-
kers en meer tijd en comfort voor 
de patiënten. 

Jan Beeckmans

Cd&v 
middelkerke

 luistert naar u
De laatste rechte lijn naar de ge-
meenteraadsverkiezingen is ingezet.  
Tijdens de voorbije maanden luis-
terde CD&V Middelkerke naar uw 
opmerkingen en verzuchtingen.  In 
alle Middelkerkse deelgemeenten is 
het niet slecht leven, maar het kan 
zoveel beter…
Tijdens ons groot-ontbijt op 25 
september kon u uw mening kwijt.  
Ook onze Breugelavond op 22 
oktober bracht heel wat volk op de 
been en op ons World Café van 23 
november kregen we een samen-
vatting van hoe u als inwoner van 
Middelkerke de toekomst ziet.
We hebben geluisterd. CD&V-
Middelkerke brengt al uw vragen en 
opmerkingen samen in haar be-
leidsprogramma voor de komende 
6 jaar.  Een verkiezingsprogamma 
dat niet bol staat met loze beloften, 
maar concrete plannen om het le-
ven van alle Middelkerkenaars beter 
te maken.
Op 4 februari pakken we tijdens 
onze nieuwjaarsreceptie uit met 
onze krachtlijnen en stellen we u 
onze speerpunten voor de toe-
komst van Middelkerke voor.
CD&V Middelkerke is er voor u !
Een zalig kerstfeest en Gelukkig 
Nieuwjaar.

Wim Desender
Voorzitter CD&V 

Middelkerke

Parkeren voor personen 
met een handicap
Groot-Middelkerke: gratis of betalend?
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Nieuws vanuit het ocmw

Aanpassing reglementering 
mantelzorgpremie
Op vraag van de CD&V-fractie werd 
de reglementering voor het bepalen van 
de zorgbehoevendheid uitgebreid met 
een attest “erkenning van de Vlaamse 
zorgverzekering”.
Hierdoor wordt de administratieve 
regeling eenvoudiger en gemakkelij-
ker voor de aanvrager .
Uiteraard blijven onze raadsleden: 
Dirk Gilliaert, Ronny Devriendt en 
Linda Cobbaert zich verzetten tegen de 
vermindering van het bedrag die bij het 
begin van deze bestuursperiode werd 
beslist door de meerderheidspartijen 
Open-VLD en Progressief  Kartel.

verdere afbouw aantal 
OCmW- woningen
Tijdens de voorbije OCMW-raden heb-
ben de meerderheidspartijen beslist om 
de OCMW-bouwprojecten te Westende 
( St Laureins), Slijpe en Leffinge over te 
laten aan de bouwmaatschappijen Ijzer 
en Zee en Woonwel.

Hierdoor wordt afbouw gedaan van 
het aantal OCMW-woningen .De 
opbrengst wordt onmiddellijk gebruikt 
om de bouw van het nieuw woon-en 
zorgcentrum te betalen.
Hierdoor wordt de verplichte gemeen-
telijke toelage verminderd.
De CD&V-fractie en de andere op-
positiepartijen hebben dit uiteraard niet 
goedgekeurd.
De vroeger gemaakte afspraken om de 
bouw van het nieuwe woon-en zorg-
centrum te financieren wordt hierbij 
niet nageleefd! De vele kandidaten voor 
de OCMW-woningen zullen opnieuw 
moeten ingeschreven worden achteraan 
op de wachtlijsten van de bouwmaat-
schappijen . Dit betekent  voor deze 
mensen een nieuwe wachttijd van 
vele jaren.
Een ander bijkomend nadeel is dat 
hierbij geen rekening werd gehouden 
met ons OCMW-cliënteel, die een spe-
cifieke aanpak en begeleiding nodig 
heeft om huisvesting op langere termijn 
te kunnen behouden! 

Nieuwe aanpak voor de le-
vering van medicatie in het 
woon-en zorgcentrum ‘de Ril’
Na een lange lijdensweg is de CD&V-
fractie, gesteund door het verzorgend 
en verpleegkundig personeel er uitein-
delijk in geslaagd om de levering van 
medicatie vlotter, goedkoper en 
eenvoudiger te laten verlopen in het 
woon-en zorgcentrum .
Via een medicatierobot worden nu de 
geneesmiddelen verdeeld in zakjes per 
bewoner.
Door deze ingreep komt er heel wat 
tijd vrij voor het personeel en worden 
de werkingskosten verminderd. Alleen 
maar een goede zaak voor onze bewo-
ners en personeel.
De raadsleden Gilliaert , Devriendt en 
Cobbaert zijn uiteraard tevreden met 
het bereikte resultaat.

OCmW-artikels in het ge-
meentelijk seniorenblad 
‘Senior’
Via de seniorenraad werden wij op de 
hoogte gebracht dat wegens een één-
zijdige beslissing van de OCMW-voor-
zitter ( open-VLD) er geen OCMW 
artikels meer mogen verschijnen in 
het gemeentelijk informatieblad. Als 
CD&V –fractie hebben wij ons daar 
tegen verzet omdat wij eveneens van 
mening zijn dat in het kader van open-
baar bestuur alle mogelijke informa-
tiekanalen moeten benut worden. 
Als fractie willen wij niet meedoen aan 
het politieke spelletje tussen de OCMW-
voorzitter en de schepen voor senioren-
zorg.

Dirk Gilliaert
Namens de CD&V-fractie
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Nieuwjaarsreceptie 2012
Wij luisteren naar u

Cd&v-lid 
worden is… 

kansen krijgen

op zaterdag 4 februari 2012 vanaf  19 
uur
in zaal ‘Ter Duinen’, Westendelaan 6 te 
Middelkerke

PROGRAMMA 
19.00 uur: Onthaal en verwelkoming
19.30 uur: Welkomstwoord door Wim 
Desender, voorzitter
20.00 uur: Aan het woord onze 
gastspreker:  mevrouw Hilde Crevits, 
Vlaams Minister voor mobiliteit en 
openbare werken
We drinken op het nieuwe jaar.

Wil je meer weten over 
Cd&v middelkerke?  Wil je 
ongezouten je mening ge-
ven over wat er in je buurt 
gebeurt?  Zijn de woorden 
respect, gezin, rechtvaar-
digheid, goed bestuur, 
vlaanderen, zorg, veiligheid, 
vereniging of engagement 
voor jou meer dan zomaar 
woorden? Wil je niet langer 
aan de zijlijn staan?
dan krijg je nu de kans…
Neem contact met ons op 
via wim.desender@skynet.
be of bel 0475/42 63 70.
Cd&v kan jou helpen… 
Jij kan Cd&v helpen…

Cd&v afdeling middel-
kerke nodigt u, uw familie 
en vrienden uit voor haar 
nieuwjaarsreceptie.

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Neem contact met ons op via 
wim.desender@skynet.be 

of  bel 0475/42 63 70.
CD&V kan jou helpen… 
Jij kan CD&V helpen…
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Samen op weg naar goedkopere groene energie
Iedereen kan vrijblijvend inschrijven 
vanaf  1 november 2011 tot eind januari 
2012. Op 6 februari 2012 wordt een 
online veiling georganiseerd waarbij 
energieleveranciers hun beste prijs 
geven. Kort daarna ontvang je een per-
soonlijk 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. 

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

Hilde veulemans
Stokkellaan 114 te 8400 Oostende, te-
lefonisch 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, tele-
fonisch 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, telefo-

nisch op het nummer 059/27.72.72 of  
via e-mail: jef.pollentier@west-vlaande-
ren.be
Meer info: www.west-vlaanderen.cdenv.be 

de Provincie West-vlaanderen organiseert in het najaar 
van 2011 een groepsaankoop groene stroom. met deze 
groepsaankoop bieden we de inwoners de kans om be-
wust te kiezen voor 100% groene stroom en ook te profi-
teren van een goedkoper contract juist omdat we zoveel 
burgers samen brengen. Je kan deelnemen voor elektrici-
teit, gas of beide samen.

Aarzel niet uw Cd&v-provin-
cieraadsleden uit de regio te 
contacteren wanneer u vra-
gen of opmerkingen heeft 
over provinciale materies.

Colofon
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggevers ter plaatse: Wim Desender 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be

Provincieraadsleden Jef Pollentier, Hilde Veulemans 
en Ignace Dereeper.

Contact


