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Schepen 
Els Filliaert-Vanlandschoot 

in de kijker
het interview met een krachtige vrouw die eerlijkheid, 
positivisme en duurzaam sociaal engagement hoog in het 
vaandel draagt.
Lees het hier, op pagina 4!
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- Wat doet u in het dagelijks 
leven?
Ik ben gelukkig gehuwd met Luc 
Filliaert en ben trotse mama van 2 
dochters, Sigried en Isolde. Ik ben 
werkzaam als logopediste en audio-
loge in het revalidatiecentrum Elora 
te Nieuwpoort. In 2006 waren mijn 
eerste plaatselijke politieke stap-
pen meteen succesvol en werd ik 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
schepen. Financiën, woonbeleid, 
gezinsbeleid en informatica zijn 
bevoegdheden die behoren tot mijn 
takenpakket.

- Heeft u naast uw drukke 
werkleven nog tijd voor hob-
by’s?
Ja hoor, maar voor mij geen spec-
taculaire hobby’s. In mijn vrije tijd 
komen lezen, fietsen, gezellig tafe-
len, een leuke film meepikken zeker 

aan bod.  Een 
korte fietsvakantie 

in Nederland, een 
boeiende citytrip naar 

een kunststad bekoren 
mij meer dan een exoti-

sche strandvakantie. Het 
grootste deel van mijn vrije 

tijd gaat naar de Nieuwpoort-
se speel-o-theek ‘speelkracht 

10’. Als voorzitter blijf  ik actief  
verantwoordelijk voor dit boei-

ende en kindvriendelijke project.

- Dat laatste klinkt opnieuw 
als werken en verantwoorde-
lijkheid nemen?
Het voelt voor mij niet aan als 
werken! Het verenigingsleven is 
het kloppende hart van de stad. 
Er gaat een enorme kracht uit van 
het samenzijn van mensen die hun 
schouders kunnen zetten onder 
een gezamenlijk engagement. Dit 
merk ik zowel in de speel-o-theek 
en dit samen met 18 enthousiaste 
vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten, als in Markant. En vergeet 
ook de mensen niet die zich gedre-
ven inzetten voor de adviesraden 
en dan specifiek in mijn domein 
de Gezinsraad, het Lokaal Overleg 
Kinderopvang en het Lokaal overleg 
OpvoedingsOndersteuning. Dit op-
bouwend groepsgebeuren kan tellen 
als buffer tegen de vereenzaming, 
het individualisme en de verzuring. 
Het verenigingsleven is dus uiter-
mate belangrijk als maatschappelijke 
barometer.

- Welke realisatie is voor u als 
schepen het belangrijkst?
Dat is ongetwijfeld de lancering van 
de nieuwe stedelijke website www.
nieuwpoort.be. In januari  2011 
bezochten maar liefst 14.757 men-
sen onze site, waarvan bijna 6000 
bewoners en 7.772 toeristen. De 

vorige website was dringend aan 
vernieuwing toe. Nu heeft de stad 
Nieuwpoort een dynamische en 
overzichtelijke website. Als schepen 
van informatica ben ik bijzonder 
fier op deze realisatie. En blijkbaar 
ben ik niet de enige die daar zo 
over denkt. Op ‘De Dag van de 
Lokale Website’ die plaatsvond op 
16 september 2010, werd de stad 
Nieuwpoort gevraagd de nieuwe 
dynamische website voor te stellen. 
Als gevolg daarvan werd het be-
stek al meermaals opgevraagd door 
andere lokale besturen die uitkijken 
naar vernieuwing van hun website. 
Een Nieuwpoorts succesverhaal ge-
dragen door alle verantwoordelijken 
van onze stadsdiensten die actief  de 
website gestalte geven!

- De lancering van de nieuwe 
website is ongetwijfeld niet 
het enige dat u gerealiseerd 
heeft in de afgelopen jaren?
Klopt. Als schepen van gezin hecht 
ik veel belang aan het opvoeden 
van kinderen en ondersteuning  
voor ouders en kinderen. Door de 
aanstelling van twee coördinatoren 
opvoedingsondersteuning zijn we 
uit de startblokken met OONIE 
(OpvoedingsOndersteuning 
NIEuwpoort). Vorig jaar hadden we 
een gesmaakte eerste opvoedings-
beurs, dit jaar komt de tweede editie 
eraan! Binnenkort komt er een net-
werk van laagdrempelige infopun-
ten, waar ouders niet alleen met 
hun vragen rond opvoeding terecht 
kunnen, maar vinden ze ook  info in 
specifieke meeneemfolders. 

- Je vestigde ook de aandacht 
op de aanwezigheid van de 
ringleiding in centrum Ysara, 
waardoor mensen met een au-
ditieve beperking een thea-
terstuk, een opvoering, film of 

Els werd geboren op 8 juni 
1968 in Brugge en vond op 
jeugdige leeftijd, na een 
onvergetelijke tussenstop 
in Nieuwpoort-Bad, haar 
vaste stek Nieuwpoort-Stad 
Lees hier het interview van 
een krachtige vrouw die 
eerlijkheid, positivisme en 
duurzaam sociaal engage-
ment hoog in het vaandel 
draagt.
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opening beter kunnen volgen.
Door de aanwezigheid van ring-
leiding kunnen mensen met een 
hoorapparaat  of  een cochleair 
inplant het toestel zo instellen dat 
ze enkel het signaal horen dat door 
de ringleiding gaat door middel van 
inductie. Zo worden niet alle gelui-
den (inclusief  omgevingsgeluiden) 
versterkt, maar enkel de geluiden 
die voortkomen van wat er zich op 
het podium afspeelt. Ik vind het 
belangrijk dat er meer bekendheid 
wordt gegeven aan de aanwezige 
infrastructuur en dit ten behoeve 
van alle mensen met een auditieve 
beperking.

- Het woonbeleid lijkt me één 
van de moeilijkste bevoegd-
heden.
Inderdaad. En dit niet alleen door 
de snel veranderende wetgeving 
en richtlijnen. Een goede woning 
draagt bij tot het algemene welzijn 
van mensen. En daar komen heel 
wat aspecten bij kijken. De speci-
fieke huurtoelage voor RSVK-huur-
ders is een concrete uitwerking en 
ook van de opstart van het Lokaal 
Woonoverleg verwacht ik construc-
tieve oplossingen!

- Als schepen van financiën 
bent u waarschijnlijk vaak be-
zig met cijfers, niet?
Ja, inderdaad. Jaarlijks licht ik twee 

belangrijke financiële documenten 
toe op de gemeenteraad: de jaar-
rekening van het voorbije jaar en 
het budget of  de begroting van het 
huidige jaar. De jaarrekening toetst 
de begrotingscijfers aan de reële uit-
gaven en ontvangsten aan de hand 
van 3 documenten: de begrotingsre-
kening, de balans en de resultaten-
rekening. De jaarrekening van 2009 
is positief  en de verschillende ratio’s 
geven aan dat de Stad Nieuwpoort 
structureel financieel gezond is. 

- Eind december had u dan 
het genoegen om het budget 
2011 voor te stellen. Dit bud-
get omvat de raming van alle 
ontvangsten en alle uitgaven 
die in de loop van het financi-
ele dienstjaar kunnen worden 
verricht en waarbij een onder-
scheid gemaakt wordt tussen 
de gewone en de buitengewo-
ne dienst. Legt u dat eens uit?
De gewone dienst bestaat uit alle 
ontvangsten en uitgaven die ten 
minste één maal per financieel 
dienstjaar voorkomen en die de stad 
regelmatige inkomsten en werking 
waarborgen, met inbegrip van de 
periodieke aflossing van de schuld. 

Het geraamd algemeen begrotings-
resultaat bedraagt 30,3 miljoen 
euro. De ontvangsten in 2011 zijn 
begroot op 27,2 miljoen euro. 
Daarvan gaat 34 % naar de uitbeta-
ling van het personeel en 25 % naar 
de werkingskosten. De openbare 
schuld- en de overdrachtuitgaven 
slorpen ieder 20 % op. De buitenge-
wone dienst geeft een overzicht van 
de ontvangsten en de uitgaven die 
nodig zijn tot de instandhouding en 
de uitbreiding van het patrimonium. 
De geplande investeringen tikken 
af  op 28,5 miljoen euro. Ze worden 
voor 17 miljoen euro gefinancierd 
door leningen, 5 miljoen euro door 
subsidies en 6,3 miljoen euro door 
overschotten van de vorige jaren. 
Graag wil ik nog meedelen dat van-
af  2013 er een bijkomende toelage 
aan het OCMW voorzien is voor de 
bouw van het nieuwe rusthuis.

- En tot slot: Met welke ge-
dachte gaat u de toekomst 
tegemoet?
Vriendelijk, speels en vastberaden 
voor een waardenvol Nieuwpoort! 
Genieten van elk moment, van elke 
dag! Carpe diem!

Carpe diem!
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Kerstmaal 
24 december ‘11

De Nieuwpoortse jongeren zullen 
op kerstavond 2011 de handen uit 
de mouwen steken en een kerst-
maal organiseren voor eenzame 
mensen of  alleenstaanden!
Zin om hieraan mee te helpen?  
Bel Bert op 0474/65.80.99

CD&V Nieuwjaarsreceptie 
te Nieuwpoort op zondag 30 januari

De Nieuwpoortse CD&V-voor-
zitter ir. Eddy Louwie hield een 
felgesmaakte openingstoespraak 
waarin hij het o.a. had over de 
reeds uitgevoerde Nieuwpoortse 
CD&V-realisaties en de nog op 
stapel staande initiatieven, meer 
coaching van en communicatie met 
de juiste lage-kansen-doelgroepen 
en meer intergemeentelijke samen-

werking, vooral naar uitvoering van 
gemeentelijke kerntaken, sociale 
ondersteuning van en technische 
uitvoering bij particuliere doelgroe-
pen. Daarna kwam eerste minis-
ter Yves Leterme aan het woord. 
Hij kon de goed gevulde zaal met 
toehoorders overtuigen van het feit 
dat zijn regering 2007-2010 en zijn 
huidige regering van lopende zaken 
heel wat, voor het land belangrijke, 
dossiers (bankencrisis, economische 
crisis, interprofessioneel akkoord 
(met sociale vrede voor gevolg), ….) 
zeer krachtdadig heeft aangepakt, 
waardoor ruimte werd gecreëerd om 
de momenteel aan de gang zijnde 
besprekingen over een verregaande, 
federale staatshervorming alle kan-
sen te geven. 

“Op stap met 
Bert en Wim” 

wint nationale 
fotowedstrijd!

Deze actie werd meteen de hoofd-
prijs bij de “eindejaarsfotowedstrijd” 
van CD&V Nationaal!


