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SAMENEN
WERK !
LOONT

Samen bouwen

Burgemeester Bart Halewyck
op de 12de plaats op de Kamerlijst
Schepen en OCMW-voorzitter Annie Cool
op de 18de plaats van de Vlaamse lijst

STERKER VLAANDEREN, STERKER GISTEL
Dat heet dan gelukkig zijn...
De voorbije jaren konden wij veel projecten realiseren met steun van de Vlaamse en federale overheid.
Bart Halewyck en Annie Cool maken zich sterk voor verdere samenwerking en nieuwe projecten.

Inzet voor ondernemen
De omgeving Kalsijdebrug in Snaaskerke
wordt grondig aangepakt. Het kruispunt
met de Kanaalstraat kreeg een veilige inrichting met middengeleider en er komt
een vrijliggend fietspad met riolering onder. Aan de overkant van het kanaal wordt
de kade ter hoogte van het zoutbedrijf
uitgebreid voor het laden van ijzerschroot

op schepen. Om die reden wordt er een
omleidingsweg voorzien voor fietsers
die op het jaagpad rijden. Om de N33 te
dwarsen wordt een veilige doorsteek gemaakt door de talud van de Kalsijdebrug.
Deze realisaties gebeuren in samenwerking en met subsidies van Vlaanderen en
van de provincie.

Verfraaiing van stad en dorp

Genieten op een terrasje in Gistel, keuzemogelijkheden genoeg,
dank zij de inspanningen van onze horeca.
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Vlaams minister Hilde Crevits bezoekt
samen met burgemeester Bart Halewyck
en schepen van ondernemen Annie Cool
het proefproject “watertruck”, waarbij
duwboten gebruikt worden voor de aanvoer
van zout en de afvoer van schroot.

STERKER
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Oude panden werden gerestaureerd: de
Oostmolensite, de dekenij/sociaal huis
en de Godelieveherberg. De doortocht in
Zevekote, de dorpskern van Moere en de
stadskern van Gistel werden dankzij de
subsidies van Vlaanderen, de riolering en
het wegdek, alsook de inrichting en verlichting volledig vernieuwd.

Mobiliteit en veilig verkeer

Het op- en afrittencomplex van de E40 ter hoogte van de
N33-Oostendse Baan werd veiliger.

De Oostendse Baan werd ter hoogte van de op- en afritten van de E40 , de Kruiskalsijde en de kruising ter hoogte van de Moerestraat
werden door middel van lichtensturing en/of middengeleiders een stuk veiliger ingericht. Daarnaast werd langs de Oostendse Baan een
vrijliggend fietspad aangelegd. Dit alles werd gerealiseerd met de steun van Vlaams minister Hilde Crevits.

Betaalbaar wonen

Project Steenbakker:
een gemengd project
met mogelijkheden voor
huur- en koopwoningen,
en bouwgrond om zelf je
droom te realiseren

Wij blijven inzetten voor mogelijkheden om te bouwen, te kopen en om te huren. Diverse projecten werden gerealiseerd of staan in de steigers: verkaveling ter hoogte van de Zevekoteheirweg, de wijk Steenbakker, het project
langs de Vaartstraat en verschillende kleine verkavelingen. Daarnaast werd “Woonpunt” opgericht, een dienstverlening voor vragen over wonen, bouwen, energie en subsidies.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Er kwamen heel wat sociale woonkavels
(hier Kom Zuid).
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De geklasseerde Godelieveherberg werd
gerestaureerd.

De omgeving van de Kalsijdebrug wordt
veiliger.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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