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- Wat spreekt er u het meeste aan in de 
diverse bevoegdheden ?
Schepen Bert Gunst: Ik vind het een 
groot voordeel dat mijn bevoegdheden 
met elkaar in verbinding staan. Men 
kan onmogelijk een beleid uitstippelen 
waarbij de bevoegdheid ‘Toerisme’ 
los staat van andere deelaspecten. 
Een uitzondering is wel bevoegdheid 
‘Volkstuintjes’, deze behoort dan wel 
bij het concept van de Kinderboer-
derij maar staat volledig los van het 
toerisme-beleid. De verbroedering of  
Jumelage met de bevriende steden zou 
ik graag nieuwe impulsen geven waarbij 
nog meer verenigingen uit Nieuwpoort 
kansen krijgen om deze steden te be-
zoeken. 

- Kunt u ons iets meer vertellen over 
Toerisme?
Bert Gunst : Toerisme op maat van de 
omgeving is iets waar ik sterk in geloof. 
We moeten de juiste locaties kiezen 
voor gepaste evenementen. Dat de zee 
een ongelooflijke aantrekkingskracht 
heeft voor landgenoten in het bin-
nenland moet ik niet meer uitleggen. 
Nieuwpoort als mooie badplaats moet 
toegankelijk blijven voor senioren, 
jonge gezinnen met kinderen, min-

dervaliden en de fietstoerist die onze 
streek wil ontdekken. Het is namelijk 
zo dat we allemaal van toerisme kunnen 
genieten. De return van toerisme voor 
Nieuwpoort is enorm, het is ons beste 
product, waarbij de hard werkende 
zelfstandige veel banen creëert voor de 
nieuwpoortenaar. Werk in eigen streek 
en dit in moeilijke tijden, wie doet 
beter?

- U sprak daarnet van volkstuintjes, hoe 
moeten we dit zien?
Bert Gunst : We moeten twee types 
volkstuinen van elkaar onderschei-
den. We kennen allemaal wel de oude 
volkstuin enkele vierkante meter, een 
kleine verharding in het midden en 
een opberghokje voor het materiaal. 
De trend is op heden zo dat men meer 
en meer kiest voor een gezamelijke 
volkstuin waarbij een groep mensen 
samen planten, samen onderhouden en 
samen oogsten. De gezamelijke volks-
tuin wordt vaak onder begeleiding van 
een deskundige of  ambtenaar in goeie 
banen geleid. In de vorige legislatuur, 
toen ik nog geen schepen was, werden 
er plannen gemaakt om volkstuintjes 
te creëren in Nieuwpoort. Dit is echter 
geen eenvoudige opgave omdat volks-

tuintjes niet op landbouwgrond mogen 
aangelegd worden. We moeten in deze 
aanspraak maken op bouwgrond of  
recreatiegrond. Na lang zoeken zijn 
mogelijke locaties geschikt bevonden 
op de stadsrand. Meer nieuws later dit 
jaar.

- Kijkt u vaak bij de buren hoe toerisme 
daar loopt?
Bert Gunst : Het is niet mijn bedoeling 
om te gaan snoepen bij de buurge-
meentes of  leuke activiteiten te gaan 
kopieëren op ons grondgebied. In alles 
wat ik onderneem, dan spreek ik privé 
en als schepen van de stad, wil ik crea-
tief  uit de hoek komen. In Nieuwpoort 
moeten we handelen vanuit onze eigen 
sterkte met onze middelen op unieke 
locaties. Ik ben ervan overtuigd dat 
hier enorme mogelijkheden liggen voor 
gedreven toeristische initiatieven vanuit 
de privé als van de stad. Echter moet 
ik wel toegeven dat ik toerisme al jaren 
volg vanuit persoonlijke en beroepsma-
tige interesse.

- U sprak daarnet over fietstoerisme?
Bert Gunst : Nieuwpoort als stad, 
Ramskapelle en Sint-Joris als mooie 
landelijke dorpen, zullen nog sterker 

Interview

Nieuwe schepen Bert Gunst
We hebben deze keer een afspraak op het kabinet van Bert Gunst, 
als schepen bevoegd voor Toerisme, Evenementen, Jumelage, Volkstuintjes en de Kinderboederij.  
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CD&V in de verschillende raden:
 In de gemeenteraad zetelen 16 CD&V’ers:
Burgemeester Roland Crabbe, Schepenen Geert Vanden Broucke, Els Filliaert-
Vanlandschoot, Kris Vandecasteele, Rik Lips en Bert Gunst, Schepen & OCMW-
voorzitter Frans Lefevre,
Voorzitter van de gemeenteraad Jos Decorte, Gemeenteraadsleden Xavier Braet, 
Greet Ardies-Vyncke, Roland Woestijn, Karin Debruyne-Vancoullie, Wim De-
meester, Ann Gheeraert, Eddy Louwie en Adina Counye
 
In de OCMW-raad zetelen 7 CD&V’ers:
Voorzitter Frans Lefevre, OCMW-raadsleden Patricia Markey-Deconinck, Brigitte 
D’hondt, Julien Allewerelt, Michel Delmotte, Bill Vermeylen, Christina Van Nieu-
wenhoven
 
In de Politieraad zetelen 4 CD&V’ers:
Burgemeester Roland Crabbe, Raadsleden Wim Demeester, Roland Woestijn en 
Karin Debruyne-Vancoillie

Bert Gunst ontvangt award voor beste Kerstactie

Wim Demeester 
verkozen tot 
nieuwe voorzitter 
van CD&V 
Nieuwpoort
 
Op de druk bijgewoonde 
Nieuwjaarsreceptie van CD&V 
op 17 februari werden alle 
leden uitgenodigd om de 
nieuwe plaatselijke voorzit-
ter te verkiezen. Uiteindelijk 
kozen de leden duidelijk voor 
vernieuwing met de keuze 
van de 36-jarige Wim De-
meester. Hij haalde een suc-
cesscore van meer dan 90%.

Wim was jaren actief  als JONG-
CD&V’er en bestuurslid en stond 
voor het eerst op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2012. 
Zijn uitstekende resultaat leverde 
hem ook het fractieleiderschap van 
de CD&V-fractie op.  Wim was 
voorheen reeds vele jaren bestuurs-
lid en volgt nu de vorige voorzitter 
Eddy Louwie op. Deze laatste leidde 
de partij 6 jaar lang.

Wie onze rangen wil verjongen en 
versterken mag altijd contact opne-
men via de website www.nieuwpoort.
cdenv.be of  via een van de bestuurs-
leden.

met elkaar verbonden worden door 
een goed uitgebouwd fietsnetwerk. 
Daarvoor investeert het stadbestuur 
in de aanleg van nieuwe fietspaden 
tussen Ramskapelle en Sint-Joris. Zo 
wordt het aangenaam en veilig fietsen 
op de Ramskapellestraat tussen beide 
deelgemeenten. Aangezien volgend 
jaar fietstoerisme in onze streek een 
enorme piek zal meemaken, zitten we 
op de juiste versnelling om dit netwerk 
thematisch uit te bouwen.

- Is er nog iets wat u wil toevoegen ?
Bert Gunst: Als een echte dierenvriend 
ligt mijn hart in de Kinderboerderij. Tij-
dens mijn jeugdjaren woonde ik steeds 

dichtbij en vertoefde ik er vaak om 
goeiedag te zeggen, bezoek met de klas 
of  mijn voetbal terug te halen die net 
over de draad werd getrapt. (lacht) Ik 
hoop dat we met de nodige ingrepen de 
Kinderboerderij gezellig en aangenaam 
kunnen houden voor jong en oud. Met 
een fantastisch team geven we de beest-
jes goeie zorgen! En mensen kunnen 
bij mij terecht met al hun vragen. Ik sta 
steeds klaar om mensen te helpen of  in 
de goeie richting te sturen. De moge-
lijkheden die ik gekregen heb van de 
burger stellen mij in staat veel voor hen 
terug te doen. Voor een toegankelijk 
en gezond Nieuwpoort, daar gaan we 
voor. Mijn deur staat steeds open!
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Kris Vandecasteele 
(vandecasteele.kris@yucom.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

Iedereen inbegrepen, ook u!

Geslaagde 
Nieuwjaarsreceptie
 
Zondagvoormiddag 17 februari hield de CD&V afdeling van Nieuwpoort haar 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de stadshalle op het marktplein te Nieuwpoort.

Heel wat Nieuwpoortse kiezers en CD&V mandatarissen waren aanwezig. Oud-voorzitter Eddy Louwie nam het welkomst-
woord voor zijn rekening, daarna gaf  eregast Hendrik Bogaert, staatssecretaris van ambtenaren, een vurige toespraak over 
de actuele politieke situatie in onze land. Ten slotte werd de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing van de nieuwe CD&V-
voorzitter van afdeling Nieuwpoort (zie ander artikel).

www.nieuwpoort.cdenv.be


