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We denken aan “het sport voor allen”-
decreet van de Vlaamse overheid die 
er wil voor zorgen dat ook senioren 
en alleenstaanden vanachter hun tv-
toestel of  uit hun luie zetel komen om 
binnen hun fysieke mogelijkheden aan 
sport te doen.

Seniorensport
Schepen Rik Lips: “Daarom voorzien 
we in Nieuwpoort een volwaardig 
aanbod seniorensport. De woensdag-
voormiddag organiseren we in het 
stedelijk zwembad het seniorenzwem-
men met aquagym. Ook is er turnen 
voor 50-plussers in zowel de sportzaal, 
alsook in zaal Ysara. Enkele jaren 
geleden investeerde de stad in een 
petanquehal. Daarnaast ondersteunen 
we diverse initiatieven van senioren-
verenigingen, zoals bijvoorbeeld “De 
gordel van Nieuwpoort”.

Jeugdsport
Dat alle sportaccomodatie ook voor 

de volle honderd procent ter beschik-
king staan van de jeugd hoeft geen 
verder betoog. Door middel van 
subsidies binnen het sportbeleidsplan 
worden de clubs met een jeugdwer-
king, die beroep doet op gebrevet-
teerde lesgevers, extra ondersteund. 
Daardoor is er in Nieuwpoort een 
volwaardig aanbod van sporten via 
deze clubs.
Zwemmen, duiken, waterpolo, 
voetbal, tafeltennis, vloersporten en 
atletiek zijn allen sporten die opgestart 
of  verder opengebloeid zijn dankzij 
de zware investeringen die het CD&V-
bestuur de laatste vijftien jaar reali-
seerde. De lijst is lang: een sportzaal, 
een zwembad, een voetbalstadium met 
kunstgras, een atletiekpiste. Er zijn 
nog plannen met
voorop een grote sportzaal op de wit-
tebrug in samenwerking met BLOSO. 
Op de begroting staan nog een nieuwe 
tennishal en door het verder succes 
van het jeugdvoetbal onderzoekt het 

bestuur om een tweede voetbalveld 
te voorzien van kunstgras. Ook loopt 
momenteel een studie om een buiten-
zwembad te voorzien om de capaciteit 
van ons stedelijk zwembad in het 
zomerseizoen ten goede te komen.

Jeugd in Nieuwpoort
Dat er voor de jeugd meer is dan sport 
alleen, dat weet iedere Nieuwpoortse 
jongere. Zo ondersteunt het CD&V-
beleid volop de georganiseerde jeugd 
door de realisatie van de jeugdlokalen 
zowel voor de chiro als voor de zee-
scouts. Een doorgedreven subsidiebe-
leid van uit het jeugdwerkbeleidsplan 
ondersteunen de werking van deze 
verenigingen.
Daarnaast is er voor de niet-georga-
niseerde jeugd ook nog het jeugdcen-
trum, het jeugdhuis met jeugdcafé. 
Deze laatste is een dynamische vzw 
die ieder weekend voor een spette-
rende ambiance zorgt. Op geregelde 
tijdstippen zijn er optredens en andere 
activiteiten.
Schepen Rik Lips: “Nog dit jaar bou-
wen we aan de inkom van het sport-
park en jeugdcentrum een skate-park. 
Het ontwerp gebeurde in samenspraak 
met de Nieuwpoortse skaters, die een 
grote inbreng hadden in de vormge-
ving en het tot stand komen van het 
skate-park.
Tot slot is er nog een goed uitge-
bouwde naschoolse opvang en in de 
vakantieperiodes een toffe speelplein-
werking waar voor een democratische 
prijs en onder leiding van gebrevet-
teerde Nieuwpoortse monitoren een 
opvang georganiseerd wordt voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar. Voor de 12 
tot 16-jarigen is er de swap-werkinig, 
die thema-namiddagen organiseert 
voor deze doelgroep.

Dit CD&V-bestuur blijft verder in-
vesteren in de toekomst van jeugd en 
sport.

Vergrijzing, pensioenemigratie, chillen, facebook. Alle-
maal woorden en begrippen die voor velen vraagtekens 
opwerpen en voor anderen bedreigend overkomen. Voor 
beleidsmensen van een kuststad en in het bijzonder voor 
de schepen van jeugd en sport zijn het uitdagingen om 
met deze situaties iets te doen. 

Schepen Rik Lips in de kijker
Sport in Nieuwpoort



5

Nieuwpoort fairtrade gemeente!

1. Het lokale bestuur schenkt 
fairtradekoffie en fruitsap. Op 
feestgelegenheden wordt er ook 
fairtradewijn geschonken. Daar-
naast sensibiliseert ze met acties: 
het geven van een fairtrade-banaan 
ipv snoep aan de kinderen om op 
krachten te komen na de swimma-
thon.

2. Er zijn voldoende winkels en 
horeca-zaken waar er fairtrade pro-
ducten te koop worden aangeboden. 
De lijst van de deelnemende han-
delaars is terug te vinden op www.
fairtradegemeenten.be

3. Er zijn voldoende organisaties en 
bedrijven zijn die fairtradekoffie en 
fruitsap schenken aan hun perso-
neel.

4. De pers wordt regelmatig op de 
hoogte gebracht van de activitei-
ten georganiseerd in het kader van 
Fairtrade. Aan de grote invalswegen 
wordt duidelijk gemaakt dat Nieuw-
poort eerlijke handel belangrijk 
vindt.

5. Er is een trekkersgroep aanwezig 
die de zaken controleert en nieuwe 
initiatieven neemt. Zo’n 15 per-
sonen leveren nieuwe ideeën aan, 

bemannen een stand bij de ope-
ning van de cultuurdagen of  op de 
vrijdagsmarkt en werken actief  mee 
aan de bewustwording rond eerlijke 
handel.

6. Duurzame productie en con-
sumptie uit de streek dient gepro-
moot te worden. Ook Nieuwpoort-
se landbouwers en vissers verdienen 
immers een eerlijke prijs voor hun 
produkten. De trekkersgroep gaf  
hiervoor een folder uit; ondertussen 
is de tweede herwerkte editie reeds 
verschenen. Zo leer je waar je verse 
honing, aardbeien en aardappelen 
van bij ons kunt kopen.

FairTradeGemeente wil op een concrete manier bijdra-
gen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het 
Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Op 29 
december 2009 keurde de CD&V-fractie in de gemeen-
teraad een resolutie goed om FairTradeGemeente te 
worden. Onder de bevoegdheid van Schepen Kris Vande-
casteele (CD&V) voldoet Nieuwpoort in 2011 opnieuw aan 
alle zes de criteria, waardoor de stad de behaalde titel 
van 2011 met een jaar mag verlengen.

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
Bert Gunst
(info@newportevents.be)
www.nieuwpoort.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
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De Toekomst Luistert  JONG CD&V 
Tijdens de 2e editie “Op stap met Bert en Wim” 

gingen  Bert  Gunst  en  Wim  Demeester  op 

kerstavond voor het tweede jaar op rij de baan 

op.  We  gingen  aanbellen  bij  de  inwoners  van 

onze  stad  met  de  boodschap    ‘De  Toekomst 

Luistert’!  Tijdens  een  gezellig  kerstpraatje 

werden vragen uit de samenleving op passende 

wijze beantwoord. JONG CD&V luistert naar de 

Nieuwpoortse  inwoner!  Want  de  jongeren  op 

heden,  zijn  straks  de  ouderen!  Daarom  is  het 

onze  verantwoordelijkheid  dat  ‘De  Toekomst 

Luistert’.                        Graag gedaan JONG CD&V 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