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Een interview, hier op pagina 4!
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& Greet, wat bezielde je om 
in de plaatselijke politiek te 
stappen?
Met de gemeenteraadsverkiezingen 
in ‘94 werd er gezocht naar actieve 
vrouwen, en zo kwam huidig bur-
gemeester Crabbe me vragen om 
op de lijst te staan. Ik was actief  in 
diverse verenigingen: de M.S.Liga, 
Scouts, vrouwenbeweging Mar-
kant, en had een druk gezinsleven 
met drie opgroeiende zoons... de 
uitdaging kwam precies op het 
gepaste moment en mijn eerste 
verkiezingsuitslag bracht me een 
gemeenteraadszitje op. Een nieuwe 
wereld ging voor me open met on-
noemelijk veel uitdagingen. Het was 
een boeiende periode, waarin we 
met vrouwen, over de partijgrenzen 
heen, een unieke ‘Kom Op Tegen 
Kanker’-actie opzetten, het resultaat 
was om en bij anderhalf  miljoen 
oude belgische franken...wat waren 
we fier.

& In 2000 werd je schepen, 
met welke bevoegdheden?
Toerisme, jumelages èn sociale 
zaken. Twee verschillende domeinen 
maar die me even nauw aan het hart 
liggen. We leven in een boeiende 
stad in blijvende ontwikkeling waar 
we proberen een gelukkig evenwicht 
te vinden tussen onze plaatselijke 
bevolking èn de toenemende in-
stroom van toeristen en tweedever-
blijvers.

& Toerisme in Nieuwpoort...is 
er nog plaats voor méér ?
Goeie vraag... inderdaad, onze stad 

groeit en bloeit op alle vlakken. Het 
is mijn ambitie om het toerisme 
te spreiden over het hele jaar. Tot 
in de jaren ’80 was Nieuwpoort in 
de winter een slapend kuststadje. 
Ik wilde tijdens de vier seizoenen 
activiteit en leven in de brouwerij 
brengen. Vroeger startte het seizoen 
met Pasen en de Bernardusfeesten 
waren steevast het teken dat de 
commerçanten hun kassa konden 
maken en op vakantie vertrekken! 
Ondertussen is er veel veranderd... 
De winter brengt ons ‘Sneeuw in 
de Stad’, waarna we in de paasva-
kantie een zeewijding en ‘Dag van 
de Toerist’ organiseren. De zomer 
gonst van de activiteiten waarvan 
de blikvangers de Reuzenstoet en 
tweejaarlijkse Heksenfestival tien-
duizenden mensen aanspreken. On-
dertussen genieten we drie maal per 
jaar van supergezellige zangstonden 
met Vlaanderen Zingt, slaan we 
de beentjes los met Nieuwpoort 
Swingt, hebben we kunstmarkten 

en openluchttheater en kijken al uit 
naar de septemberse koetsenparade 
die onze stad een feeërieke aanblik 
geeft. En sinds vorig jaar is er ‘Ver-
rassend Maritiem Nieuwpoort’ in 
oktober, waarbij  we op een unieke 
manier het mooiste wat onze stad 
te bieden heeft combineren: culinair 
genieten van oesters en zeevruchten 
in de Vismijn, klassieke schepen van 
Nieuwpoort bewonderen, waaron-
der ons ‘vlaggenschip’ de Endlich, 
en last but not least een internati-
onale bootshow met bezoekers uit 
diverse landen.

& Staat Nieuwpoort internati-
onaal op de kaart?
Meer dan een beetje! Ik heb ju-
melages onder mijn bevoegdheid 
èn ben verantwoordelijk voor de 
Fransvlaamse dagen. Tijdens de 
paasvakantie zetten we het grote 
Vlaanderen, ook over ‘de schreve’ in 
het daglicht met telkens een andere 
gaststad. In 2012 wordt het Capelle 
la Grande met zijn unieke burge-
meester André Gouvart - ereburger 
van Nieuwpoort trouwens. Sedert 
35 jaar onderhouden we vriend-
schapsbanden met Dudenhofen in 
Duitsland, ook met Nieuwpoort aan 
de Lek en Genk zijn er regelmatig 
sportieve en culturele uitwisselingen. 
Een nieuwe stedenband met Dur-
buy brengt onze Waalse vrienden 
jaarlijks naar onze stad én vice versa. 
Verder hebben we een Noord-Zuid 

Greet zag het levenslicht in Kortrijk, op 20 augustus 1949 
en kende een zorgeloze jeugd in Harelbeke als jongste 
van vijf kinderen in een druk ondernemersgezin. Tijdens 
de woelige jaren ‘68 studeerde ze in Leuven politieke en 
sociale wetenschappen waar haar interesse in het maat-
schappelijk gebeuren aangewakkerd werd. De liefde 
bracht haar naar onze Vlaamse kust.
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relatie met Ayacucho in Peru waar 
we een weeshuis en school onder-
steunen en ook met Plettenberg 
Bitou in Zuid Afrika ondertekenden 
we een vriendschapscharter.

& Ook sociale zaken zijn je be-
voegdheid, wat houdt zoiets in?
We willen dat Nieuwpoort een stad is 
waar het “goed is om te leven” voor 
iedereen en dat is een biezonder inte-
ressante uitdaging. In samenwerking 
met onze uitstekend werkende gehan-
dicaptenraad zorgen we ervoor dat 
Nieuwpoort integraal toegankelijk is, 
door drempels op alle vlak weg te wer-
ken. Het ‘Zon-zee-zorgeloos’-project is 
daar trouwens een schitterend voor-
beeld van. Met fierheid durf  ik zeggen 
dat wij één van de meest toegankelijke 
steden aan de kust zijn, mede door de 
onvermoeibare inzet van F. Dasseville. 
Daarnaast organiseren we jaarlijks 
info-sessies rond diverse gezondheids-

thema’s, zowel rond geestelijke gezond-
heid, zelfmoordpreventie, depressie, 
verdriet en rouwverwerking,… wat ons 
interessante sprekers zoals prof. Adri-
aenssens, Manu Keirse en zelfs minis-

ter Vervotte naar Nieuwpoort bracht, 
als rond kankerpreventie, orgaandona-
tie, obesitas, vragen rond het ‘levens-
einde’... Een apart plekje in mijn hart 
dragen de senioren, en maandelijks 
openen we de deuren in Ysara voor 
een gezellige ongedwongen babbel...
veel mensen leven geïsoleerd en leren 
zo nieuwe en oude Nieuwpoortenaars 
kennen. De lente en herfstbijeenkom-
sten zijn ook telkens een schot in de 
roos, waar onze burgemeester ‘zijn 
visie’ op de stad exposeert!

& Heb je toekomstplannen?
Natuurlijk. Onze stad groeit en bloeit 
dank zij de collegiale samenwerking in 
het schepencollege waarin een lange-

termijnsvisie stap voor stap gereali-
seerd wordt. De infrastructuur is de 
laatste 30 jaar compleet vernieuwd, 
waardoor onze dynamische kuststad 
een biezondere uitstraling kreeg. De 

kers op de taart is de aankoop van 
het interbellumhuis Hurlebise, die de 
nieuwe thuishaven wordt van onze toe-
ristische dienst. De waardering van ons 
historisch patrimonium wordt op die 
manier benadrukt: Hurlebise wordt een 
open huis voor Nieuwpoortenaars en 
toeristen, mèt respect voor het verle-
den en open oog voor de toekomst van 
onze charmante badstad. Ik geniet er 
elke dag van en ben oprecht dankbaar 
dat ik via mijn echtgenoot aan onze 
Vlaamse kust beland ben. Trouwens, 
mijn drie zonen en zes kleinkinderen 
hebben de zee nodig als deugddoende 
herbronning. Wat is er mooier dan 
een frisse duik in een immer wisselend 
schilderij die onze zee is?

“Ik geniet er elke dag van”

Op vrijdag 18 november 2011 organiseert CD&V Nieuwpoort een 
‘kaartavond’ in Restaurant Akkerwinde St-Jorisplein 8. Tijdens 

deze kaarting kunnen aankoopbonnen gewonnen worden voor 
Taverne Sint-Joris en Restaurant Toevlucht. Aanvang om 14u tot… 

Iedereen welkom voor een avondje plezier!

CD&V kaarting 
vrijdag 18 november 2011
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Als verantwoordelijke partij sinds 
jaren in Nieuwpoort willen wij ons 
programma opmaken nadat wij naar 
u geluisterd hebben.
Als senior bent u belangrijk voor 
ons. Wij willen uw mening kennen. 

Als voorzitter van de CD&V Senio-
ren Nieuwpoort, wil ik al uw me-
ningen en opmerkingen verzamelen, 
zodat uw mening, als nieuwpoortse 
senior, volwaardig wordt opgeno-
men in ons programma.
U kan schrijven, bellen, sms’en, mai-
len of  u mag mij ook een bezoek 
brengen zodat ik kan luisteren en 
alles noteren wat u te zeggen hebt. 
Nog nooit kregen alle senioren van 
een stad of  gemeente de kans zo 
massaal hun mening te geven. Ik 
kijk er reeds naar uit!

Als U wilt op bezoek komen, geef  
mij aub een seintje, zodat ik de no-
dige tijd kan voorzien om aandach-
tig naar u te kunnen luisteren.
Tot weldra ?
Josée VERLAET
Voorzitter CD&V SENIOREN 
NIEUWPOORT.
U kan mij vinden ALBERT 1 laan, 
282 bus 56 app 0102
8620 NIEUWPOORT – BAD.
Tel : 058/24.32.62 
Gsm  0478/39.15.70
Email  verlaet.josee@skynet.be

Op zaterdag 17 september 2011 was 
CD&V Nieuwpoort op bezoek in 
Brussel. Na een gezellige rit met de trein 
vanuit Veurne kwamen we aan in Brus-
sel Centraal om 10u. Gemeenschaps-
senator Dhr. Jan Durnez begeleidde 
ons tijdens een rondleiding in het ‘Paleis 
der Natie’ en verschafte ons heel wat 
uitleg in de kamer en de senaat. Rond 
de middag nam Bert Gunst ons mee op 
een verhalenwandeling doorheen het 
Warandepark en de Koninklijke wijk. 
Na de culinaire lunch die ieder voor 
zichzelf  kon kiezen, startte Hendrik 
Blomme met het verhaal van de Ma-
tongé wijk ter hoogte van de Naamse 
poort. Een nieuwe wereld ging open 
voor velen onder ons! Matongé op z’n 
best werd in geuren en kleuren verteld 
door onze gids ter plaatste mama José. 
Op het einde van de dag konden we 
proeven van enkele specialiteiten uit 
Congo en werden we aangenaam ver-
rast door een spontane danssessie van 
mama José en voorzitter Eddy Louwie.

De campagne ‘Goed gemutst’ was 
een nationale actie van CD&V om 
de kerstdagen in een leuke sfeer 
door te brengen met toffe activitei-
ten.
In de groep genomineerden moest 

Nieuwpoort het opnemen tegen 
CD&V Sint-Niklaas en CD&V 
Brasschaat. De jury oordeelde dat 
de actie “Op stap met Bert en Wim” 
het concept waarbij de werkende 
medemens op kerstavond op een 
leuke manier werd verrast, de GOU-
DEN plak verdiende! 
Bert en Wim zijn niet alleen zeer 
tevreden met hun Gouden Award 
2011, ze hebben ook JONG CD&V 
terug op de kaart gezet in Nieuw-
poort en in heel Vlaanderen.
Proficiat aan de jongeren!

Wij willen luisteren naar u!
Volgend jaar zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezin-
gen  op 14 oktober 2012.
Alle partijen zullen weer 
veel beloftes maken, haal-
baar of niet!

De ‘Kerstactie 2010’ van 
JONG CD&V Nieuwpoort 
was op de CD&V Awards 
2011 in de Artevelde Ho-
geschool in Gent genomi-
neerd in de categorie beste 
actie ‘Goed gemutst’.

Aan alle senioren van Nieuwpoort
Uw mening is van kapitaal belang!

Bezoek Federaal 
parlement & 

Matongé wijk

Bert en Wim pakken goud 
met beste Kerstactie!

Bert Gunst mocht de prijs in ontvangst nemen van nationaal voorzitter Wouter Beke en 
minister van Landsverdediging Pieter De Crem.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers


