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gemeenteraadslid Jan Willems, schepen/
OCMW-voorzitter Annie Cool, burgemeester Bart
Halewyck, OCMW-raadslid Luc Ghyselbrecht en
gemeenteraadslid Andre Decoster aan de Bezaan

“DE BEZAAN” KRIJGT
STILAAN VORM
Ithaka vzw is een coachingcentrum voor
mensen met een verstandelijke beperking
in Oostende. Zij richtten de bezaan op. De
bezaan is een bouwproject met woongelegenheden om die mensen op een gewone
manier te laten wonen, zij het met een
aangepaste ondersteuning. De vzw kreeg
van de groep Colruyt een recht van opstal
voor de gronden naast de Okay langs de
Brugsebaan. De acht appartementen zul-

len verhuurd worden aan de doelgroep.
De stad en het OCMW engageren zich
om de toekomstige bewoners maximaal
te integreren in Gistel. Ook de bewoners
van de aanpalende wijk kunnen hier een
belangrijke rol in spelen.
Luc Ghyselbrecht, voormalig OCMWvoorzitter en thans raadslid speelde een
belangrijke rol om het project naar Gistel
te halen.

HET SOCIAAL HUIS
WERKT
Elk jaar worden de evoluties in de sociale
noden in kaart gebracht. Het aantal Gistelnaars dat recht heeft op een leefloon
blijft de laatste jaren ongeveer stabiel. Vorig jaar hadden 59 mensen of gezinnen
hierop recht gedurende een of meerdere
maanden, opmerkelijk is dat een derde
van hen jonger is dan 26 jaar. Die mensen worden ook begeleid in hun zoektocht naar werk of naar een PWA-activiteit. Het aantal budgetteringsproblemen
neemt wel toe. Huur en energie alleen al
nemen een grote hap uit het budget. Op
jaarbasis gaat dit over een 300-tal gezinnen die hiervoor begeleid worden, een
verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Ook merkt men een sterke stijging
van het aantal mensen die beroep doen
op de gratis voedselbedeling.
In 2014 kon het Sociaal Huis een doorgangswoning aanbieden aan 13 alleenstaanden of gezinnen die dakloos waren of dit dreigden te worden. Er zijn 7
woongelegenheden ter beschikking voor
heel dringende woningnood.
Annie Cool, voorzitter OCMW: “Positief
is dat de inwoners de weg vinden naar het
Sociaal huis en zich laten begeleiden en
helpen. We kunnen hiervoor rekenen op
geëngageerde medewerkers. Het vraagt
van de klanten een grote inzet om met
een beperkt budget rond te komen, zeker
voor gezinnen met kinderen. Onze waardering hiervoor.”

EEN OPLOSSING VOOR
LANDBOUWPLASTIEK

Schepen van landbouw Annie Cool en lid van de landbouwraad Lut De Coster
bij de ophaling in St.Pieterskapelle

De land- en tuinbouwers zoeken
al jaren naar een milieuvriendelijke oplossing voor hun plastiekafval.
Tot nu toe werd het plastiek verzameld
om het aan te bieden in de afvalverbrandingsoven. Met de vrijgekomen warmte
werd elektriciteit opgewekt. Op initiatief
van de Gistelse landbouwraad werd een
firma gevonden om het borstelschoon
plastiek en folie te recycleren. Voor de
ophaling wordt samengewerkt met de
landbouwraad van Middelkerke. Schepen

van landbouw Annie Cool: “Hergebruik
is niet alleen goedkoper voor onze landen tuinbouwers, het is ook beter voor het
leefmilieu.” Lid van de landbouwraad Lut
De Coster: “Op 1/12/2014 werd voor de
1ste keer landbouwplastiek ingezameld
via de Gistelse landbouwraad in samenwerking met Middelkerke. Landbouwers
konden hun folie gratis kwijt op de markt
in St Pieterskapelle. Volgende inzameling
is maandagnamiddag 1 juni op dezelfde
plaats.”

PANNENKOEKENKAARTING
Vrijdag 10 april om 18u in centrum Ons Huis, zaal de Burcht

ONTBIJT MET
DE BURGEMEESTER
De burgemeester en het bestuur nodigen u uit voor het
jaarlijkse ontbijt met de burgemeester op zondag 24 mei
om 8 uur in centrum Ons Huis, zaal de Burcht.
Kaarten aan 7 euro (kinderen 5 euro) te bekomen bij
voorzitter Marc Monstrey (0494/87 31 83 of
monstrey.cool@skynet.be) en bij de bestuursleden.
Schepen Lieve Dehaemers, bestuurslid Liliane
Decorte, OCMW-raadsleden Luc Ghyselbrecht en
Lut De Coster en OCMW-voorzitter Annie Cool aan
4 het onthaal van het sociaal huis

Burgemeester Bart
Halewyck staat
opnieuw klaar om spek
en eieren te bakken

WALTER KIMPE EN
ARNOLD NAERT
ERE-RAADSLEDEN
OCMW
De OCMW-raad van Gistel kende op
dinsdag 10 maart 2015 eretitels toe
voor voorzitters en raadsleden van de
OCMW-raad.
De eretitels worden verleend aan raadsleden met een lange politieke loopbaan,
zowel in de gemeente als in het OCMW.
Deze eer komt ook ons bestuurslid Walter Kimpe toe. Walter Kimpe was 6 jaar
gemeenteraadslid en bijna 18 jaar lid van
de raad voor maatschappelijk welzijn
van Gistel. Walter heeft zich al die jaren
ingezet voor wie het moeilijk heeft. Met
de nodige gedrevenheid kwam hij ook
op voor de belangen van de land- en
tuinbouwers.

MINISTER
KOEN GEENS
KOMT NAAR
GISTEL
C D & V- s e n i o ren nodigt u uit
op vrijdag 22
mei om 14u30
uit in centrum
Ons Huis, zaal
de Burcht op
de Markt in
Gistel. Minister van Justitie
Koen Geens is
de gastspreker. Inkom 2 euro. Meer
info bij Gaby Buffel, voorzitter
CD&V-senioren:
buffelendevos@
skynet.be of 0479/93 6 300

Schepen Lieve Dehaemers, OCMW-voorzitter Annie Cool, de ereraadsleden
Walter Kimpe en Arnold Naert en burgemeester Bart Halewyck

Ook Arnold Naert, voormalig CVP(thans CD&V)-fractielid viel die eer te beurt.
Arnold was 6 jaar schepen, 18 jaar gemeenteraadslid en bijna 3 jaar lid van de
Gistelse OCMW-raad. Met gedrevenheid en interesse heeft Arnold al die jaren
zijn mandaat in de politiek uitgevoerd. Dossierkennis kenmerkte hem. Zo schrijft
hij nu vol overgave voor de Zeewacht en ook wie les van hem kreeg in het SintGodelieve college of wie mee op skireis ging met de Gezinsbond weet dat hij bruist
van energie en enthousiasme.

CD&V-SENIORENFEEST
OPNIEUW GROOT SUCCES !
Op ons seniorenfeest mochten wij dit
jaar niemand minder dan Yves Leterme
als gastspreker verwelkomen. Yves kwam
vertellen over zijn taken bij de OESO
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Hij gaf duiding over de rol van Europa bij de vrede
tussen de lidstaten en sprak over de landen in oorlog aan de grenzen van Europa.
Sinds enkele maanden verblijft hij in het
Zweedse Stockholm. Hij is er de nieuwe

Yves Leterme omringd door mandatarissen en
bestuursleden

secretaris-generaal van IDEA. Deze organisatie ondersteunt wereldwijd de democratie en helpt bij verkiezingsprocessen.
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Vlakbij de luchthaven van Oostende ligt het Provinciedomein Raversyde. Hier vind je overblijfselen van de Atlantikwall; een meer dan 5.000
kilometer lange verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens WO II
langs de bezette kusten aanlegde om een geallieerde invasie tegen te
houden. Het omvat verder het archeologisch museum ANNO 1465 met
4 gereconstrueerde vissershuizen van het middeleeuws dorp Walraversijde, waaronder de woning van Prins Karel, en het Natuurpark van
meer dan 30 hectare.

Provincieraadslid Annie Cool is blij dat de inspanningen van de provincie zich ook vertalen in een
groeiende belangstelling vanwege het grote publiek. In 2014 bezochten maar liefst 136.293 mensen het
domein. De nieuwe dynamiek loont duidelijk!

TOEGANKELIJKHEID BELANGRIJK
ITEM OP POLITIEKE AGENDA
De provincie zet de nodige middelen in om
een zo groot mogelijke toegankelijkheid te
realiseren. Vorig jaar werd beslist een brug
te voorzien tussen de zeedijk en het provinciedomein. Dergelijke rechtstreekse verbinding moet het provinciaal domein nog aantrekkelijker maken voor de bezoekers. Ook
de vlotte bereikbaarheid met zowel tram als
bus is een enorme troef inzake toegankelijkheid. Doorheen het park loopt ook een
fietspad dat deel uitmaakt van het Groene
Lint rond Oostende.
HERINRICHTING NATUURPARK
Naast ‘erfgoed’, speelt ‘natuur’ ook een
belangrijke rol op het provinciedomein.
Een deel van het terrein is Europees Habitatrichtlijngebied waar dan ook nauwgezet mee omgesprongen wordt. Met de
aanplanting van 15.500 nieuwe bomen en
4.500 planten, werd eind januari de laatste
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CD&V VERWELKOMT
STEVEN
VANACKERE
Steven Vanackere was onze bijzondere
spreker op de ledenbijeenkomst. Hij
was minister van welzijn, buitenlandse zaken, financiën, vicepremier en is
sinds vorig jaar senator voor CD&V.
Hij toonde zijn bijzondere waardering
voor de vrijwilligers.

Met respect voor de vrijwilligers achter de bar.
Steven Vanackere met gemeenteraadslid Arnold
Stael en bestuurslid Jurgen Maene.

fase van de herinrichting van het natuurpark aangevat.
OP DE PLANNING
Er staan nog ingrijpende initiatieven op stapel. Op het domein bevindt zich de enige resterende Duitse kustbatterij uit WO I: de batterij Aachen. De provincie wil er de nadruk
op leggen dat WO I heus niet alleen in de
Westhoek werd uitgevochten, maar ook op
zee en aan de kust. Aachen is daar het beste
bewijs van. Vanaf de winter van 2015 wordt
de batterij dan ook in ere hersteld. Kostenplaatje is ongeveer 1 miljoen euro. 250.000
euro komt van Toerisme Vlaanderen.
Later worden ook andere gedeelten van de
duinengordel - met de restanten uit WO II
- aangepakt.
In 2017 komt er een grote internationale expositie over de oorlog op zee.
BEAUFORT BUITEN DE GRENZEN
Van 21 juni tot 21 september zal Raversyde

Als dank voor zijn komst, overhandigde bestuurslid
Donata Tournoy een passend geschenk aan
senator Steven Vanackere

1 van de belangrijkste locaties worden van
‘Beaufort buiten de grenzen’. In deze editie
van het kunstenparcours ligt de focus op 3
hoofdlijnen: ‘dialoog’, ‘natuur en architectuur’ en ‘duurzaamheid’. Net als in het Zwin
(Knokke-Heist) en De Nachtegaal (De Panne) zullen hier groepstentoonstellingen en
heel wat nevenactiviteiten zoals workshops
georganiseerd worden.
www.west-vlaanderen.cdenv.be
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PROVINCIEDOMEIN
RAVERSYDE = ERFGOED
EN NATUUR AAN ZEE

