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Economische 
groei zonder 
sociale afbraak.  
Dat is onze 
boodschap voor 
de komende jaren.  

De uitbouw van het Albert-I-monu-
ment als ankerpunt in het oorlogs-
toerisme en het aanpakken van het 
parkeerprobleem in onze succesvolle 
badplaats zorgen voor een zuurstof-
injectie in onze lokale economie.
Daarnaast is ook het bouwen en 
uitbaten van een modern woon-
zorgcentrum en het blijvend inves-
teren in de lokale kinderopvang ons 
engagement naar iedere Nieuwpoor-
tenaar. 
Echter , het werk is nog niet af… 
Wij zullen verder inzetten op onze 
economie én op onze mensen.  
Heeft u een vraag over het gemeen-
telijk beleid of  de CD&V-werking 
in onze gemeente ? Of  heeft u een 
suggestie voor wat nog beter kan ? 
U bent vriendelijk uitgenodigd om 
samen met onze ploeg in debat te 
gaan op ons lente-aperitief, zondag 
6 april 2014 in zaal Ysara !

Wim Demeester
Voorzitter CD&V Nieuwpoort



1.Waarom was er dringend nood aan 
een nieuw woonzorgcentrum ?
Het gebouw in de Astridlaan voldeed 
niet meer aan de huidige wettelijke 
normen. De kamers waren veel 
te klein, niet uitgerust volgens de 
huidige sanitaire verwachtingen. Niet 
meer beantwoordend aan de hui-
dige ecologische normen. Het was 
ook heel dringend nodig voor ons 
ondersteund personeel voor een ef-
ficiënter werking en waardering voor 
hun taak.

2.Wat zijn de grootste veranderingen 
in vergelijking met het oude rusthuis 
?
De kamers zijn tot  2,5 keer groter. 
Iedereen beschikt over uitgebreide 
sanitaire voorzieningen. De ecolo-
gische voetafdruk is veel kleiner. Er 
kan in leefgroepen geleefd wor-
den. De verwerkte materialen zijn 

veel huiselijker: parket en tapijt, de 
gashaarden. Er is een overvloed aan 
licht. De gemeenschappelijke ruim-
ten zijn veel ruimer. We zijn meer in 
het centrum gelegen, wat een meer-
waarde is voor de omgeving en de 
leefwereld van onze bewoner.

3.Wat valt er te beleven in het  
WZC? Welke activiteiten zijn er voor 
ouderen?
De activiteiten die georganiseerd 
werden in het oude gebouw vinden 
hun  normale ritme terug in het 
nieuwe gebouw: wekelijkse kaarting, 
bingo, lotto, knutselen … 
Wat is er nieuw? Er kunnen kookac-
tiviteiten in de afdelingskeuken geor-
ganiseerd worden in kleine groepen. 
Al deze activiteiten of  belevingsmo-
menten staan onder begeleiding van 
onze animatie/ergo soms in afspraak 
met onze vrijwilligers.

4.Kan iedereen naar een woonzorg-
centrum?
Bewoners die een hoge graad van 
zorgafhankelijkheid hebben genieten 
voorrang. Mensen die het meest zor-
gen hebben moeten het eerst gehol-
pen worden. Het opnamebeleid heeft 
ook aandacht voor dementerende 
personen met een lage graad van 
zorgafhankelijkheid. Sedert de ver-
huis is er geen onderscheid meer qua 
bezetting op de afdeling/verdiepin-
gen. De kamers kortverblijf  (3) zijn 
ook verdeeld over de 3 afdelingen.

5.Waaraan hechten de rusthuisbewo-
ners het meeste belang?
De bewoners zijn blij met een warme 
zorg. Een vriendelijk woord maakt 
hun dag goed. Een gevarieerde lekke-
re gezonde maaltijd bereid met veel 
vitaminen en vezels waar voldoende 
tijd is om ervan te genieten vinden 
zij belangrijk. Attent verzorgend en 
verplegend personeel die geduldig en 
professioneel de dagelijkse zorgen 
toedient. Voldoende afwisseling in 
het aanbod van zinvolle en ontspan-
nende activiteiten die vrijblijvend 
kunnen bijgewoond worden.

6.Is er een groot verschil tussen het 
aantal mannelijke en het aantal vrou-
welijke rusthuisbewoners?
Er is inderdaad een groot verschil in 
het aantal mannelijke en vrouwelijke 
bewoners. De grote meerderheid van 
de bewoners in een woonzorgcen-
trum zijn vrouwen. De verhouding is 
ongeveer 80%-20%. Maar het is zo 
dat onze ‘vrouwtjes’ hun mannetje 
kunnen staan. Dit is tevens ook zo 
voor ons vrouwelijk personeel!

Bezoek ook onze website:
http://www.nieuwpoort.cdenv.be
Op deze webiste vind je de laatste 
plaatselijke nieuwtjes.

Onder impuls van ocmw-voorzitter Frans Lefevre wordt het 
rusthuis De Zathe in het centrum van Nieuwpoort uitgebouwd 
tot een werkelijke ontmoetingsruimte tussen jong en oud. De 
verhuis ligt al enige maanden achter ons; tijd voor een aantal 
vragen over de werking...
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6 vragen aan de OCMW-voorzitter



Met mijn stage-ervaring in het Europees 
parlement kwam ik meteen terecht in de 
werkgroep Internationale politiek. Enkele 
weken voor de protesten in Oekraïne reis-
den we met de collega’s uit de Europese 
zusterpartijen naar de hoofdstad Kiev, 
tekenden we een protestbrief  en gaven 
deze af  in het presidentieel paleis. Enkele 
weken daarna braken de protesten uit die 
nu bijna dagelijks in het nieuws zijn.

Een maand later kregen we met 

JONGCD&V de kans om in debat te 
gaan met de Ierse premier Enda Kenny in 
het Ierse Waterford. Een week later was 
Ierland het eerste land die uit het Euro-
pees hulpplan stapte. Opnieuw was dit een 
bevoorrecht moment die je enkel binnen 
JONGCD&V kan meemaken.

Ik zetel uiteraard ook in het plaatselijk be-
stuur, waar ik de stem van de jongeren kan 
laten horen. Wil je ook graag lid worden 
van JONGCD&V? 

Contacteer me via mla.claeys@gmail.com.

Maarten  
Claeys

voorzitter 
JONGCD&V 
Nieuwpoort

Antoon Van Hooreweghe, jarenlang 
partijvoorzitter van de (toenmalige) 
CVP, heeft jarenlang helpen werken 
aan de weg die Nieuwpoort tot op he-
den heeft afgelegd. Hij heeft ervaring 
in de OCMW-raad, de gemeenteraad, 
het schepencollege en de plaatselijke 
partijwerking. Als dank voor zijn ja-
renlange inzet heeft de gemeenteraad 
beslist om Antoon te benoemen tot 
HUHVFKHSHQ�YDQ�GH�VWDG��3URÀFLDW��

Het jaar 2013 was bijzon-
der boeiend bij JONGCD&V 
Nieuwpoort. Toen ik pas 
nieuw was bij JONGCD&V, 
vertelden heel wat Nieuw-
poortse oud-JONGCD&V’ers 
dat je snel wordt opgenomen 
in de partij en veel kansen 
krijgt. Ze kregen gelijk. Zowel 
in Nieuwpoort als binnen de 
nationale werkgroepen van 
JONGCD&V kreeg ik volop de 
ruimte om bij te dragen aan 
al mijn interesses binnen de 
politiek. 
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JONGCD&V Nieuwpoort 

Antoon Van 
Hooreweghe 
ereschepen

ECONOMISCHE GROEI ZONDER SOCIALE AFBRAAK

IN WELK 
VLAANDEREN 
WIL U LEVEN?
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Kris Vandecasteele
(kris.vandecasteele@nieuwpoort.be)
www.nieuwpoort.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?
#goedgezind

In Nieuwpoort is er al sinds 2000 een 
gezinsraad. Deze raad, samengesteld uit 
VSHFLÀHNH�DIJHYDDUGLJGHQ��JHHIW�DGYLHV�
en doet voorstellen in het belang van 
het Nieuwpoortse gezin. Zo is ook de 
speel-o-theek : in 2004 ging de speelse 
uitleendienst van start. De Nieuwpoortse 
speel-o-theek  ‘speelkracht 10’ kent al 10 
jaar een succesvolle werking dankzij de 
onbaatzuchtige inzet van 19 enthousiaste 
vrouwelijke vrijwilligers! In 2013 werden 
er 953 speelgoedstuks ontleend (77 per 
maand). ‘Speelkracht 10’ is elke eerste 
woensdag (15u-17u), eerste vrijdag (17u-
19u) en eerste zaterdag (9u-11u) open in 
de Canadalaan 8. Meer info vind je op 
www.speelkracht10.be, op de facebook-
pagina speelkracht 10, via de beschikbare 
folder en beter nog door langs te komen 
tijdens de openingsuren!

Het gezinsbeleid in de stad Nieuwpoort 
krijgt ook  concrete invulling door het 
geven van jaarlijkse toelagen aan vereni-
gingen die o.a. in de gezinsraad zetelen. In 
2009 werden 2 coördinatoren opvoedings-
ondersteuning aangesteld. Vanuit OONIE 
(OpvoedingsOndersteuning NIEwpoort) 
werd er sinds mei 2010 jaarlijks een Dag 
van de Opvoeding georganiseerd, trainin-
gen Sociale vaardigheden en babymassage 
ingericht. In een Lokaal Overleg Op-
voedingsondersteuning wordt de vinger 
aan de pols gehouden met verschillende 
partners die een belangrijke rol spelen op 
maatschappelijk gebied voor de opvoe-
ding van kinderen.  Om informatie rond 
opvoedingsthema’s  toegankelijk te maken 
werden er in de bibliotheek, het zwembad, 
het sociaal huis, de speel-o-theek felge-
kleurde en goed herkenbare infozuilen 

geplaatst.
De jeugdvoordeelpas is de laatste aanwinst 
en is een samenwerking tussen cultuur, 
sport en onderwijs. Deze pas geeft korting 
op culturele activiteiten voor iedereen 
tussen 3 en 25 jaar en 50% korting op o.a. 
sport- en zwemcursussen, speelpleinwer-
king, jeugdverenigingen en bij aankoop 
van onderwijscheques als het gezin vol-
doet aan bepaalde voorwaarden.
In 2014 willen we vanuit de Gezinsraad en 
OONIE een brochure uitwerken waarin 
er een overzicht wordt gegeven van alle 
diensten, toelagen en contactpersonen 
voor ondersteuning aan gezinnen van en 
in Nieuwpoort.

Zo zie je maar dat Nieuwpoort blijft 
verder bouwen aan een kind- en gezins-
vriendelijke stad!

Het gezinsbeleid krijgt concrete inhoud en dit op verschillende 
vlakken onder impuls van schepen Els Filliaert-Vanlandschoot.

Altijd positief welgezind  
in Nieuwpoort


