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SAMENEN
WERK !
LOONT
Roland Crabbe, samen op de foto
met dé Nieuwpoortse kandidaat
Frans Lefevre.

Frans Lefevre

Dé Nieuwpoortse kandidaat voor
de komende verkiezingen
STERKER NIEUWPOORT, STERKER VLAANDEREN
Op 25 mei zijn er Vlaamse, Federale en
Europese verkiezingen. U krijgt vanwege
de stad een uitnodiging om te komen
stemmen in een stemlokaal, dicht bij u in
de buurt. CD&V Nieuwpoort schuift ook
een kandidaat naar voor: u vindt Frans
Lefevre op de 9e plaats van de Vlaamse
lijst. Dit is een verkiesbare plaats.
De grootste recentste verwezenlijking
van de OCMW-raad, onder het voorzitterschap van Frans Lefevre, is het nieuwe
woonzorgcentrum in de Onze-LieveVrouwestraat. Samen met de volledige

OCMW-raad, de OCMW-administratie en
de stedelijke administratie is dit project
tot een goed einde gebracht.
“Het oude rusthuisgebouw in de Astridlaan voldeed niet meer aan de wettelijke normen. De kamers waren te klein
en niet uitgerust volgens de hedendaagse
sanitaire noden. De kamers in het nieuwe
woonzorgcentrum zijn nu tot 2,5 keer
groter en beschikken per kamer over uitgebreide sanitaire voorzieningen: douche
en toilet. De verwerkte materialen in het
gebouw zijn veel huiselijker: parket en

tapijt, de gashaarden. We proberen het
groepsgevoel te versterken door te werken met leefgroepen. De gemeenschappelijke ruimten zijn ruimer en huiselijker
gemaakt. Er is een overvloed aan licht.
Een gevarieerde lekkere gezonde maaltijd bereid met veel vitaminen en vezels
waar voldoende tijd is om ervan te genieten vinden zij belangrijk. Bewoners die
een hoge graad van zorgafhankelijkheid
hebben genieten voorrang.“
Lees meer hier, op pagina 4!

Het vernieuwde kaaiplein
Een groots project in samenwerking met
diverse overheden.
Het vernieuwde Kaaiplein is een voorbeeld
van samenwerking van verschillende overheden : het Vlaams Gewest, de stad Nieuwpoort, vervoersmaatschappij De Lijn, de

watermaatschappij IWVA en de Maritieme
Dienst der Kust. Ook Frans Lefevre is voor
samenwerking : hij staat steeds klaar om
het verhaal zo breed mogelijk te maken en
iedereen de kans te geven om zijn of haar
mening te geven. Dat maakt van beleid voeren een participatief model. Het maakt het

Het te vernieuwen Mauritspark
naast de vernieuwde promenade

Het te vernieuwen
Mauritspark.
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Roland Crabbe, samen op de foto
met dé Nieuwpoortse kandidaat
Frans Lefevre op het Kaaiplein.

er niet gemakkelijker op, maar het is beter
alle standpunten te verwerken in beleidskeuzes tot tevredenheid van alle partijen. De
vlaggen op het plein staan voor de samenwerking tussen alle Europese landen in de
EU : het kan niet meer symbolischer.

Het Mauritspark wordt herdacht in samenwerking met Agentschap voor natuur en bos
van de Vlaamse overheid
Dit park dateert van de jaren ’70 en heeft een
oppervlakte van 10 ha. Het maakt deel uit
van de groene gordel doorheen Nieuwpoort
en is gelegen langsheen de havengeul. Er
staat het Mauritspark heel wat boeiends te
wachten. De komende jaren zal het namelijk
een grote gedaanteverandering ondergaan.
Het park zal meer open zijn naar de IJzer toe
en je zal kunnen flaneren op een nieuwe dijk.
Vanuit de uitkijktoren Nieuwpoortbankboei
zal je kunnen genieten van het mooie landschap. Het Mauritspark is een domein van
het Agentschap voor Natuur en Bos. Samen
met hen, zal de stad Nieuwpoort er een mooi
project van maken, waar het voor de bewoners en de bezoekers van Nieuwpoort aangenaam vertoeven en bewegen is.

Havengeul
De blauwe verbindingsweg tussen Stad en Bad is de havengeul. Op
de rechteroever ligt het natuurgebied “De IJzermonding”. Vanop
de promenade kun je genieten van het spektakel van het getijdenspel van slikken en schorren en de natuurfenomenen die hiermee
gepaard gaan en van de jachthavens.
Langsheen de IJzer is recent een volledig nieuwe fiets- en wandelpromenade aangelegd, die een verbinding vormt tussen de Stad en
Bad. Daarmee heeft Nieuwpoort één van de mooiste stukjes wandel- en fietsroute langsheen de Kust. Er is een duidelijke scheiding
tussen wandel- en fietsverkeer. Dit project is een realisatie van de
stad Nieuwpoort en het Vlaams gewest.
Beide projecten – het Mauritspark en de havengeul - duiden aan
dat een goede verstandhouding voor Nieuwpoort belangrijk is om
mooie projecten uit te voeren. Het is zeker een voordeel indien de
CD&V in de diverse regeringen vertegenwoordigd is om deze goede
contacten, die een financieel voordeel betekenen voor de Nieuwpoortse belastingbetaler, te kunnen voortzetten.

De vernieuwde
promenade.

Curriculum Vitae
Frans Lefevre
Privé
• Leeftijd: 58 jaar, geboren te Geluwe
• Gehuwd met Mireille Huyghebaert,
bekend van de bibliotheek
• Vader van Jasper en Delphine
• Adres: Pemenhoek 77, 8620 Nieuwpoort
• E-mailadres:
frans.lefevre@nieuwpoort.be
• Telefoonnummer: 058/22 38 21
Beroepshalve
• Schepen van sociale zaken, woonbeleid,
welzijn en toegankelijkheid
• OCMW-voorzitter (zitdag op maandagnamiddag van 15 tot 17u in de Astridlaan 103)
• voorzitter OCMW-westhoekoverleg
• voorzitter Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust
• Directielid woonmaatschappij IJzer&Zee
• Werkt bij het ziekenfonds, Marktplein 16
• Actief in tal van verenigingen uit het middenveld.

Frans Lefevre, samen op de foto met Hilde Crevits, lijsttrekker Vlaams
Parlement, ter gelegenheid van de lentereceptie van CD&V Nieuwpoort.

Frans Lefevre: "De Westhoek wordt gekenmerkt door open ruimten en charmante
dorpen. In dit landschap moet het echter
mogelijk zijn dat landbouw, natuur, WONEN
en ondernemen kansen krijgen. Hun leefbaarheid versterken is een enorme uitdaging waar ik graag mijn schouders wil onder

zetten, daartoe is BASISMOBILITEIT een prioriteit. Inzetten op preventie en uitbouw van
de ZORG in de omgeving van de mensen. Een
basis GEZONDHEIDSZORG in een solidair
zorgsysteem."

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

Het nieuwe woonzorgcentrum ‘De Zathe’
werd verwezenlijkt dankzij steun van
de stad Nieuwpoort, de provincie en het
Vlaams Gewest. In alle besturen zetelen
CD&V. Do we need to say more?
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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.

Het vernieuwde Kaaiplein is een voorbeeld
van samenwerking van verschillende overheden: het Vlaams Gewest, de stad Nieuwpoort, vervoersmaatschappij De Lijn, de
watermaatschappij IWVA en de Maritieme
Dienst der Kust.

De vernieuwde promenade in Nieuwpoort
kwam tot stand met steun van de Overheid.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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