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HET OCMW, EEN SOCIAAL HUIS, EEN HUIS VAN DIENSTVERLENING.
ARMOEDEBESTRIJDING
- Ons OCMW werkt volgens het principe “voor wat, hoort wat”. Met elke uitkeringsgerechtigde wordt een sterk
doorgedreven plan opgemaakt. Het OCMW waakt erover dat de steuntrekker niet in zijn situatie geïsoleerd raakt.
- Verhogen van het veldwerk, minder administratie en meer acties om preventief armoede te detecteren en tijdig te
kunnen ingrijpen.
- Meldpunt oprichten in het Sociaal Huis om de armoede en de eenzaamheidsproblematiek discreet aan te pakken.
- Huisvesting verbeteren. “Conformiteitsattesten” invoeren voor te huur aangeboden panden.

SOCIAAL BELEID

- Met de uitgifte van een sociale gids willen we de bevolking informeren
over alle dienstverleningen die aangeboden worden.
- De wachttijd voor kandidaat-huurders voor sociale woningen is te lang.
Naast de intense samenwerking met woonmaatschappijen is een nauwere
samenwerking met de private markt noodzakelijk.
- De nieuwbouw aan de Demolderlaan wordt in 2019 operationeel. Het wordt de
start van een beleid waar “levenslang zelfstandig wonen” centraal staat.
- De klusjesdienst staat ten dienste van 55-plussers, personen met 60% handicap of OCMWsteuntrekkers. We blijven er nauwlettend op toezien dat de dienst niet in concurrentie
treedt met de private markt.
- De voedselbedeling gaan we in samenwerking met de lokale handelaars verder
uitbouwen. Een systeem met belastingsrecuperatie voor geschonken goederen
wordt uitgewerkt.

VLUCHTELINGENBELEID

- Onze gemeente is een gastvrije gemeente ook voor de nieuwkomers die door
afschuwelijke oorlogen hier zijn beland. Om de integratie gestructureerd aan te
pakken willen wij de intergemeentelijke samenwerking met Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne verderzetten. De lokale verenigingen die werken rond dit thema gaan we blijven
ondersteunen.

EENZAAMHEID BESTRIJDEN EN GEZOND ETEN STIMULEREN.
- Iedere woensdagmiddag komen er senioren 65+, het middagmaal nuttigen in de
Boare. We willen de capaciteit uitbreiden. Dergelijke projecten halen mensen uit hun
isolement en voorkomen eenzaamheid.
- Een goed draaiend OCMW doet meestal beroep op een groot korps vrijwilligers. Bij ons
is dit niet anders. Het kan niet genoeg onderstreept worden hoe noodzakelijk deze groep is.

BESTRIJDEN VAN KINDERARMOEDE

- Oprichten van het ‘Huis van het Kind’. Een huis dat alle organisaties die werken rond kinderen overkoepelt en versterkt.
- Sporten betaalbaar houden voor kwetsbare gezinnen. Sportverenigingen financieel ondersteunen als ze de
toetredingsdrempel voor kwetsbare kinderen verlagen.
- Kinderopvang verder uitbreiden, binnenkort wordt, ‘’t Frikkelgatje”, een splinternieuwe kinderopvang in Adinkerke,
geopend.
Ons volledig programma lees je op
www.lijstburgemeesterdepanne.be

BUYSE FRANS
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Lijstnr.:
Beroep: Huisarts
Geboorteplaats: Adinkerke
Geboortedatum: 12-05-1954
Hobby’s: Fietsen, Schilderen, Bezoeken, Verzamelen,
Uitgaan, Gemeentepolitiek

Mandaten
OCMW-Voorzitter
Politieke interesses
Sociaal beleid
Netheid
Sport
Cultuur
Contactgegevens
Duinhoekstraat138
8660 Adinkerke
frans@dokterbuyse.be
T 058 41 46 47

“HET BESTE MEDICIJN TEGEN DE EENZAAMHEID
IS EEN BUUR(T) DIE LUISTERT”.

WIE IS FRANS?
Frans is OCMW-voorzitter en huisarts van beroep.
Samen met 2 andere dokters heeft hij een
dokterspraktijk aan het Stationsplein. Frans is geboren
en getogen in Adinkerke. Als huisarts is hij goed
geplaatst om de noden van de inwoners te kennen. Hij
organiseerde, in samenwerking met verpleegkundigen,
gezondheidsdagen voor de inwoners.
Ook de laagdrempeligheid van het OCMW werd door
hem aangepakt. De klantonvriendelijke ingang langs de
Koninklijke Baan werd vervangen door de comfortabele
ingang langs de Lindenlaan.
Om te voorkomen dat leefloontrekkers in hun situatie
vastroesten en de arbeidsattitude verleren is hij grote
voorstander van vrijwilligerswerk. “Voor wat hoort wat”.
De kinderopvang ligt hem nauw aan het hart.
’t Koningskindje in De Panne en ’t Frikkelgatje in
Adinkerke zijn er gekomen dankzij hem.
Vandaag is hij de stuwende kracht achter het project
“levenslang wonen”, in de Demolderlaan waar hij
4 appartementen laat bouwen.
Het nieuw lokaal decreet verplicht het OCMW om vanaf
1 januari 2019 in te kantelen in de gemeente. Vanaf die
datum zal de gemeenteraad de taak van de OCMW-raad
overnemen. Frans zal dus de geschiedenis ingaan als
laatste OCMW-voorzitter van De Panne-Adinkerke.
Intussen heeft hij de sociale dienst uitgebouwd
tot een dienst die klaar is voor deze
grote uitdaging. Een sociale
dienst, dicht bij de mensen,
met de klemtoon op
veldwerk.

Geef Frans op 14 oktober uw vertrouwen, steun hem
zodat hij schepen van Welzijn wordt.

FEYS NELE
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Lijstnr.:
Beroep: Logopediste, werkzaam in het Buitengewoon
Basisonderwijs en in haar zelfstandige praktijk
Geboorteplaats: Avelgem
Geboortedatum: 22-04-1965
Gezinssituatie: echtgenote van Steven Vandenberghe
en moeder van Lien en Saar

Mandaten
Nieuw in de Politiek
Politieke interesses
Onderwijs, jeugd, vrije tijd en welzijn
Contactgegevens
Veldstraat 35
8660 Adinkerke
nele.feys@skynet.be
GSM 0475 78 55 57

“OUD WORDEN EN IN JE EIGEN BUURT
BLIJVEN WONEN: DAT HOUDT EEN MENS JONG”.

WIE IS NELE?
Nele is 53 jaar, komt uit Adinkerke, is echtgenote van
Steven Vandenberghe en moeder van Lien en Saar
Vandenberghe.
Ze is sociaal geëngageerd, heeft frisse ideeën en wil
haar kennis en expertise aanwenden om constructief te
werken aan een goede leefomgeving ten dienste van
de inwoners van de gemeente
Nele runt een zelfstandige logopedische praktijk
in Adinkerke en werkt als logopediste in het
Buitengewoon Basisonderwijs. Ze was 10 jaar lang,
bestuurslid van de vriendenkring van “De Leerplaneet”.
Ze is nieuw in de politiek maar een echte aanwinst.
Haar aandacht gaat vooral uit naar onderwijs,
jeugd, vrije tijd en welzijn. Zij en haar man
Steven zijn beide bestuurslid van de
Gezinsbond Adinkerke.
Naast haar druk beroepsleven maakt
ze samen met haar man graag tijd
vrij voor een feestje, een fietstocht
of een partijtje karabijnschieten in de
schuttersclub.

VELLE KATHY
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Lijstnr.:
Beroep: Bachelor in de podologie en de biomechanica
Geboorteplaats: Veurne
Geboortedatum: 29-03-1974
Gezinssituatie: Partner van Marc Tegethoff en mama
van Yann en Gilles
Hobby’s: Salsa, Tennis, Lopen
www.podologievelle.be

Mandaten
OCMW- raadslid
Lid van het Bijzonder Comité
Voorzitter Lokaal Kinderopvang
Politieke interesses
Welzijn, zorg en senioren.
Kinderarmoede, kinderopvang, jeugd en onderwijs
Veiligheid en milieu
OCMW
Huis van het kind
Contactgegevens
Veurnestraat 167
8660 De Panne
kathy.velle@telenet.be
T 058 41 42 68
GSM 0475 52 26 01

“WELZIJN BEGINT LOKAAL,
DICHT BIJ DE MENSEN, DAAR GA IK VOOR”

WIE IS KATHY?
Kathy is moeder van 2 tienerzonen. Ze is erg begaan
met jeugd, kinderopvang en zorg voor kwetsbare
jongeren. Ze werkt al meer dan 20 jaar in de zorgsector
als podoloog. Ze is gekend voor haar luisterend oor
en helpende hand. Ook voor onze senioren en talrijke
vrijwilligers wil ze mogelijkheden creëren.
Kathy is een ervaren en gedreven OCMW-raadslid.
Zij stak haar schouders onder projecten zoals het
oprichten van een trefpunt, “Huis van Gust” en het
“Huis van het Kind”.
Dankzij haar gedrevenheid werd er in onze
gemeente een beleidsplan uitgerold dat de verborgen
kinderarmoede moet bestrijden. De invoering van
onderwijscheques en de 1 € schoolmaaltijden
kregen haar volle steun. Ook de uitbreiding van de
kinderopvang en de oprichting van het Koningskindje
mag ze op haar visitekaartje schrijven.
Ze is trekker van het dossier dat van het OCMW een
sociaal huis moet maken, een huis waar iedere
burger nog beter zijn/haar weg vindt.
Kathy komt uit een nest van zelfstandigen.
Ze weet heel goed wat ondernemen en
leidinggeven is.
Ook milieu is van belang, jaarlijks treffen
we haar samen met haar jongens op de
opruimacties binnen onze gemeente.

We hopen dat Kathy, met uw stem, haar sociaal
engagement zal kunnen verderzetten binnen ons
volgend gemeentebestuur.

DE BURGEMEESTER EN DE EERSTE SCHEPEN OVER DE KANDIDATEN.
Johan Blieck over Frans Buyse.
‘Dokter Buyse’, zoals iedereen hem noemt, is reeds 6 jaar OCMW-voorzitter. Hij doet dit met respect voor de belangen
van diegenen die het moeilijker hebben in onze maatschappij. Frans is een echte levensgenieter maar ook een duiveldoet-al: schilderen, fietsen als de besten, genieten van een goed glas wijn naast ook nog een drukke dokterspraktijk.
Frans is een bijzonder geïnteresseerd mens die zich ook voor andere zaken in de gemeente inzet. Zo ijvert hij al
jaren om aanmeerpontons te krijgen in de vaart en was hij de initiatiefnemer voor de installatie van een “jukebox
belevingsmuseum” in de Kasteelstraat . Frans is ook de bezieler van de kinderopvang ‘’t Koningskindje’. Een antwoord
op een echte nood aan kinderopvang. Kortom een aanwinst voor elke gemeenteraad!
Johan Blieck over Nele Feys.
Nele is gehuwd met de rasechte Adinkerkenaar Steven Vandenberghe en heeft zich ondertussen als één van ons
ingeburgerd. Haar twee dochters zaten in de Chiro en de goede werking hiervan ligt haar nauw aan het hart.
Professioneel is ze actief als logopediste, deels zelfstandig, deels in het in het onderwijs. Nele is een echte
levensgenieter die een glaasje wijn niet laat staan, maar zich anderzijds ook volop engageert in haar beroep en nu
ook in de politiek. Bij het opmaken van het programma gaf ze al eens een ideetje of opmerking mee, je voelt dat ze
zich amuseert in de groep. Ook de gemeenteraad komt ze volgen om te zien hoe het daar reilt en zeilt. Kortom een
zelfbewuste dame die zeker haar mannetje kan staan. Een aanwinst voor onze gemeente.
Ann Vanheste over Kathy Velle.
Kathy is al 6 jaar OCMW-raadslid. Ze vervult deze taak met verve en is vooral gedreven als het gaat over sociale
projecten. Ze zet zich ten volle in tegen kinderarmoede. Kathy is secretaris van “vzw Gust”, daar komt haar
verantwoordelijkheidsgevoel en leidinggevende capaciteiten ten volle tot uiting. 6 jaar geleden was het nijpend
tekort aan kinderopvang de reden voor Kathy om in de politiek stappen. Intussen is de kinderopvang “t’ Koningskindje”
mede dankzij haar in deze legislatuur gerealiseerd. We zijn bijzonder trots op dit succesverhaal. Het is fijn om met
Kathy samen te werken. Haar voorstellen zijn altijd goed doordacht. Kathy wil een positieve bijdragen leveren aan de
maatschappij en daar slaagt zij bijzonder goed in.
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1. VANHESTE Ann
2. BLIECK Johan
3. WOESTIJN Ann
4. BUYSE Frans
5. DELRIVE Christophe
6. VANHEE Eric
7. DEBAEKE Arne
8. GEORGE Pol
9. GERRY Nadia
10. FEYS Nele
11. VELLE Kathy
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12. VANHOVE-VAN DER MAELEN Sabine
13. BOUDOLF Laurent
14. BLANCKAERT Simonne
15. ZOETE Léonie
16. ARNOUTS Annick
17. BUTSTRAEN Danny
18. DEBLOCK Sophie
19. ANNYS Patrick
20. DEQUEECKER Bruno
21. VANHESTE-CLAUW Jacqueline
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U stemt geldig en doeltreffend door een voorkeurstem
te geven aan zoveel mogelijk kandidaten van
de Lijst van de Burgemeester. Zo krijgt iedere
kandidaat op onze lijst een volle en geldige stem.
De Lijst van de Burgemeester bundelt
de krachten van DAS en CD&Vplus.
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V.u.: Ann Vanheste, Dorpsstraat 8 - 8660 Adinkerke
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