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Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Woord houden:

Bewoners-
kaarten 
zijn een feit
In de De Pannelaan en de Stationsstraat 
werd een blauwe zone met de parkeer-
kaart ingevoerd. 
Wat in het verleden onmogelijk bleek 
werd nu, in het eerste jaar van de DAS/
CD&VPLUS bestuursperiode, gereali-
seerd. In het verleden werden de par-
keerplaatsen meestal ingenomen door 
Plopsalandbezoekers. Vandaag kunnen 
inwoners die over een parkeerkaart be-
schikken onbeperkt parkeren. Anderen 
moeten hun blauwezoneschijf  plaatsen 
die een maximale parkeertijd van 2u 
toelaat. De maatregel werd genomen 
om de Plopsalandbezoekers naar de 
parking van het pretpark te verwijzen 
en de inwoners hun verdiende parkeer-
comfort terug te bezorgen. 

Pol George en schepen Degrieck, 
“Nu wordt er onvoldoende gecontro-

leerd”, ook daar wordt aan gewerkt. 
De GAS-ambtenaren krijgen binnen-
kort een toestel dat hen toelaat aan 
verkeerd parkeerders, retributies uit 

te schrijven. 
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De kinderopvang bij thuiswerkende 
onthaalouders wordt georganiseerd 
door het OCMW.
Reeds meerdere jaren stellen we vast 
dat minder onthaalouders zich kandi-
daat stellen. Reden, het inrichten van 
hun woning voor het organiseren van 
de kinderopvang vormt meestal een 
groot probleem. Door het tekort aan 
opvangplaatsen werkt het OCMW 
slechts op 80% van haar, door “Kind 
en Gezin”, toegestane capaciteit. Ge-
volg, lange wachtlijsten en ouders die 
ten einde raad, hun kinderen naar de 
kinderopvang in onze buurgemeenten 
sturen. 

Daarom besliste de raad om samen met 
de gemeente 2 lokalen van “De Korre” 
voor kinderopvang in te richten. Bij de 
start van het schooljaar 2014-2015 zou 
deze kinderopvang kunnen starten.

Uitbreiding kinderopvang 
voorzien in de Korre

De OCMW-raad moest dringend een tandje bijsteken 
om het tekort aan kinderopvang terug te dringen.

CD&VPLUS 
Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 7 februari vanaf  19u30 
organiseert CD&VPLUS haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie.
Het feest gaat door in de feestzaal en 
de foyer van het gemeentehuis.
Zoals elk jaar wordt het een gezellige, 
niet te missen avond, waar naast de 
goede voornemens voor 2014 ook de 
kurken zullen knallen en overvloedig 
hapjes zullen worden geserveerd.
Als gastspreker hebben we onze nati-
onaal CD&V-voorzitter Wouter Beke 
uitgenodigd.
Het wordt een boeiende avond waar wij 
U met Uw familie en vrienden graag op 
uitnodigen.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen 
via mail naar onze secretaris annick.
arnouts1@telenet.be
We wensen U alvast een Zalige Kerst 
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Nieuwe sociale woningen 
in de Stationsstraat
Na 13 jaar gehakketak, slaagde de nieuwe DAS/CD&VPLUS meerderheid erin 
het bouwdossier in de Stationsstraat te deblokkeren. Het OCMW kan binnen-
kort starten met de bouw van 11 sociale appartementen. Studiebureau Plantec 
is belast met de opvolging van de werken die worden uitgevoerd door aannemer 
NV Modern uit Kaprijke. 

Voor CD&VPLUS is dit project de start van een actieplan dat tegen 2020 het 
opgelegd bindend sociaal objectief aan sociale woningen moet realiseren.
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Uitbreiding fiets- 
en wandelpaden
De fietsverbinding naar de nieuwe brug 
aan de Frans-Belgische grens is volop 
in aanleg. Dit tweesporenpad moet de 
fietser van de Duinhoekstraat naar de 
nieuwe brug brengen. Op die manier 
wordt een nieuwe fietsroute aangelegd 
die onze toerist van het strand naar De 
Moeren brengt. Een aanrader voor wie 
graag van ons mooi landschap geniet. 

Ook het kleine ontbrekende stukje aan 
het Groot Moerhof  op Frans grond-
gebied, is ondertussen aanbesteed. Het 
gemeentebestuur besliste ook om de 
verbinding tussen de Smekaertstraat en 
de nieuwe brug te realiseren. Hier-
voor wordt een kort stukje weg en een 
brugje over het Langeleed aangelegd. 
Ook dat is een mooie aanwinst voor 
fietsers en wandelaars. Wist je trouwens 

dat er aan de nieuwe brug ook een 
picknickruimte is voorzien?

Noodpomp tegen 
wateroverlast
Wie herinnert zich nog de serieuze 
wateroverlast in 2007 ? Kelders liepen 
onder en er werd heel wat waterschade 
aangericht. In overleg met de Polder 
Noordwatering werd een noodpomp 
aangekocht die moet helpen verhinde-

ren dat dit soort toestanden zich her-
halen. De pomp kan 1 m³ per seconde 
pompen. 
Op die manier kan met de expertise 
van de plaatselijke waterbeheerders ho-
pelijk dergelijke voorvallen vermeden 
of  sneller opgelost raken. 

Nieuw wegdek in 
Prins Albertlaan

In november kreeg de Prins Albert-
laan een nieuwe asfaltlaag. De werken 
duurden slechts één week wat de hinder 
voor de bewoners tot een minimum 
herleidde. 
 
Grachten tijdig delven
Reeds jaar en dag lopen bij hevig re-
genweer de grachten in de Noordhoek-
straat over. In het verleden moest dit 
water door de riolering van de Noord-
hoekstraat met als gevolg dat de over-
stort continu in werking trad. Hierdoor 
kwam het rioolwater van de huizen in 
de Duinkerkevaart terecht. Uit overleg 
tussen Schepen Johan Blieck en de Pol-
der Noordwatering bleek dat het nood-
zakelijk was om sommige grachten 
opnieuw te delven, duikers te kuisen en 
een rechtstreekse verbinding met het 
kanaal te herprofileren. Met de winter 
voor de deur werden deze werken vlug 
uitgevoerd. Op deze manier werd voor 
weinig geld een probleem structureel 
opgelost.

Omdat leden 
belangrijk zijn!
CD&VPLUS zoekt mensen met zin 
voor initiatief, met verfrissende ideeën, 
met een visie op vandaag en mor-
gen. Politiek moet zich in alle straten 
afspelen, concreet én voelbaar. Nergens 
anders bepalen de leden zo sterk de 
standpunten van hun partij als bij ons. 
Elke dag zetten we onze politieke visie 
om in goed en betrouwbaar bestuur. 
We doen dat in overleg door te zoeken 
naar rechtvaardige en haalbare oplos-
singen die de samenleving vooruithel-
pen. Blijf  niet aan de zijlijn staan maar 
gebruik jouw stem, geef  jouw mening, 
discussieer en denk actief  mee over het 
beleid. 
Wil je aan ons project meewerken, 
wordt dan CD&V-lid 
door te surfen naar 
http://www.depanne.cdenv.be/

Wistje datjes

Schepen J.Blieck: “Binnenkort worden ook nog okergele fietssuggestiestroken 
aangebracht. In een later stadium wordt eveneens de verlichting vernieuwd”.

Raadslid 
Dequeecker 
en schepen 
Blieck: ‘Het 
gemeente-

bestuur 
investeert 

fors om onze 
gemeente 

wandel- en 
fietsvriendelijk 

te maken”.



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Sandra Annick en Bruno, van 
de redactie, willen weten hoe 
Frans Buyse zijn eerste jaar als 
OCMW-voorzitter beleefde. 

- Hoe is jouw leven veranderd na 1 
jaar als OCMW-voorzitter?
Frans: Het is zoeken naar harmonie, 
het is een evenwichtsoefening om zo-
wel mijn privé-, politiek- als beroeps-
leven in balans te houden. Je moet 
blijven voldoen aan de kwaliteit die 
je voor jezelf  vooropstelt. Het zou on-
vergeeflijk zijn als ik een professionele 
fout maak, omdat ik te veel tijd in de 
politiek investeer. Tot nu toe was mijn 
leven reeds zonder veel rust en dat 
is nu sinds mijn voorzitterschap nog 
veel minder. Maar ik klaag niet, het is 
een engagement dat ik voor de volle 
100 % wil aangaan en ook alle dagen 
voor werk, behalve mijn twee heilige 
voormiddagen: de zaterdagvoormid-
dag maak ik steevast vrij voor mijn 
“schilderkunst” in de academie van 
Koksijde en de zondagvoormiddag 
ga ik fietsen samen met de vrienden. 
Twee afspraken die ik voor geen geld 
van de wereld wil missen en dat is dan 
ook de reden waarom ik me regel-
matig moet verontschuldigen op die 
momenten.

- Hoe voelt de samenwerking aan bin-
nen het nieuwe schepencollege? 
Frans: Doordat het schepencollege 
zich vooral toespitst op de dagelijkse 
werking van de gemeente en het 
afhandelen van verschillende agen-
dapunten en dit veel tijd en energie 
inneemt, is er minder ruimte om over 
visie en planning te spreken. Dit was 
recent duidelijk voelbaar in het onder-
nemen van de stappen die nodig zijn 
voor het uitschrijven van het OCMW-
meerjarenplan. Positief  aan die 
vaststelling is het voorstel om vanaf  
november een deel van onze maandag 
te besteden aan het uitwisselen van 
ideeën binnen het schepencollege.

- Waar zie je het OCMW dan naartoe 
evolueren? 
Frans:  Het hoofddoel voor mij 
blijft mijn stempel te drukken op het 
beleid, maar dat is niet gemakkelijk; 
ik wil het OCMW toegankelijker 
maken, de drempel moet zo laag 
mogelijk. Want tot nu toe behandelen 
wij armoede, maar niet de verborgen 
armoede. Tevens willen wij evolue-
ren naar een Sociaal Huis waar alle 
facetten van de samenleving samen-
komen. Dat is evenwel een werk van 
lange adem. Het is jammer dat er een 

jaar moet voorbijgaan om de nodige 
kennis op te doen die daarvoor vereist 
is. Ook voor een beroepsrenner is 
het onmogelijk om een klassieker te 
rijden zonder training. Het is dan ook 
normaal dat ik de afgelopen maanden 
geconfronteerd werd met een gebrek 
aan beleidskennis, en met zo’n dingen 
is niemand gelukkig, niet in het minst 
ikzelf. Een tweede minder aange-
name vaststelling is dat in de politiek 
je inspanningen nooit dezelfde dag 
of  week zichtbaar zijn, ook omdat ik 
vanuit mijn beroep gewoon ben aan 
directe resultaten. 

- Hoe ga jij om met de stelling dat 
OCMW’ers als marginalen worden 
beschouwd? 
Frans: Het is een vaststelling dat 
sommige klanten kunnen doorgaan 
als karikaturen van de maatschappij. 
Ze schijnen de meerderheid te vor-
men, vallen op, maar het is de realiteit 
niet. Een groot deel van de bevolking 
die evenveel nood heeft aan steun 
vindt momenteel de weg niet naar het 
OCMW. Dat veranderen is mijn uit-
daging. Dat realiseren zou fantastisch 
zijn. Het zou veel ten goede komen 
– niet in het minst – de vaak negatieve 
perceptie op het OCMW.

OCMW-voorzitter Frans Buyse 
op de praatstoel


