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Een zorgzame gemeente
magazine

Colofon
“Info Bredene” is het officieel
informatieblad van het Bredens
gemeentebestuur. Verschijnt periodiek.
Redactieadres :
Gemeentelijk informatieblad
Centrumplein 1
8450 Bredene – T: 059/33 91 94

In onze provincie tellen we per 1.000 inwoners gemiddeld 5,5 ongevallen met letsel per
jaar. Eveneens uit de statistieken blijkt dat Bredene onder dit gemiddelde ligt. Ons bestuur
heeft de voorbije jaren dan ook heel wat aandacht besteed aan de zwakke weggebruikers.
Verkeersveiligheid blijft voor ons bestuur prioritair. Daarom wordt vanaf nu elke beslissing
inzake verkeer en mobliliteit getoetst aan het STOP-principe. Dit principe staat voor eerst
stappers, dan trappers en dan pas het gemotoriseerd verkeer.
Dat wij een zorgzame gemeente zijn mag ook blijken uit het feit dat momenteel een
toekomstplan voor de kinderopvang wordt gemaakt. Niettegenstaande de inspanningen die
op dit vlak worden gedaan dreigt straks, door de toename van het
aantal geboorten en de inwijking van jonge gezinnen, een tekort.
Ons bestuur wil zich hierop voorbereiden.

e-mail : infodienst@bredene.be
Werkten mee aan dit nummer :
Yannick Wittevrongel, Derek Goes, Natacha
Talloen, Pascal Rosseel, Sylvie Develter, Steve
Dobbelaere, Anja Van Eylen, Ingrid Ballieul,
Ann Salliau, Guy Lams, Els Vander Schaeghe,
Barbara Masschaele, Nils Demonie, Philip
Peeters, Luc Deplancke, Rutger Decloedt,
Virginie Bultynck, Katie Van de Weghe,
Sandra Roelens, Hilde Vansteenkiste, Inger
Vermeersch, Suzy Opstaele, Magali Vanharen.

Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Steve Vandenberghe
Burgemeester

Willy Vanhooren : ere-burgemeester van Bredene
De Bredense gemeenteraad heeft in
zitting van 2 januari jl. met unanimiteit van
stemmen Willy Vanhooren voorgedragen
als ere-burgemeester. Willy Vanhooren was
burgemeester van Bredene van 27 juni 1989
tot 31 december 2009 en voldoet aan alle
voorwaarden tot het voeren van de titel van
ere-burgemeester. Bij ministerieel besluit
van 5 februari 2010 werd aan Willy Vanhooren
dan ook de eretitel van zijn ambt toegekend.
n

Foto’s: Pascal Rosseel, Kevin Mollet, Barbara
Masschaele, Nils Demonie.
Druk en lay-out :
Lowyck en Pluspoint Drukkerijen
Verantwoordelijke uitgever :
College van Burgemeester en Schepenen
p/a Burgemeester Steve Vandenberghe
Centrumplein 1 – Bredene

openingsuren
gemeentehuis

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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8 - 12.15 uur
8 - 12.15 uur
8 - 12.15 uur 13.30 - 17 uur
8 - 12.15 uur
8 - 12.15 uur
8.30 - 12 uur
-
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In memoriam Frans Praet
Eind vorig jaar overleed gewezen
gemeenteraadslid Frans Praet op 84jarige leeftijd. Frans Praet (sp.a) was
tijdens zijn beroepsloopbaan technicus,
maar hij verwierf in de gemeente toch
vooral bekendheid als afgevaardigde van
SV Bredene, syndicaal afgevaardigde en
gemeenteraadslid.
Naar aanleiding van het overlijden van
Frans Praet bekwam het gemeentebestuur
inmiddels de toelating van het Agentschap
voor Maritieme Dienstverlening en Kust
om de voetgangersbrug ter hoogte van
de Groenendijkstraat voortaan de ‘Frans
Praetbrug’ te noemen, aangezien het
destijds voornamelijk Frans Praet was die
bij het Vlaams Gewest heeft geijverd voor
de realisatie ervan. n

Voor alle Bredenaars in het Staf Versluyscentrum

algemeen

Bredene feest!
BREDENE SENIORT ! - donderdag 27 mei om 14 uur

Op donderdag 27 mei 2010 trappen de senioren het feestweekend af met een schlagerparade
in het Staf Versluyscentrum. Van 14 tot 17 uur kunnen de Bredense senioren er terecht voor
een namiddag plezier en vertier met Danny Fabry, Marjan Berger, Lisa del Bo en Jo Vally. De
presentatie is in handen van Walter Capiau. Traditioneel is er tijdens pauze een gratis koffietafel
met taart. De seniorenshow is uiteraard gratis en enkel bestemd voor Bredenaars. Gratis
tickets kunnen nu reeds worden afgehaald aan de receptie op het gemeentehuis of aan de
balie van het Staf Versluyscentrum. n

BREDENE FEEST ! - zaterdag 29 mei om 19 uur

Alle Bredenaars worden op zaterdag 29 mei in het Staf Versluyscentrum verwacht voor een
gezellig samenzijn met o.a. de voorstelling van het vernieuwd schepencollege. Er is een
receptie en een gratis optreden van The Romeo’s in de grote evenementenzaal. De avond start
reeds om 19 uur. Na het optreden van The Romeo’s is er een grote fuif met gratis inkom.

BREDENE KIDS ! - zondag 30 mei om 16 uur (na De Ronde van 11)

Het feestweekend wordt op zondagnamiddag afgesloten met een optreden van de Studio
100-band in het Staf Versluyscentrum. Alle Bredense kinderen kunnen er genieten van een
namiddag boordevol ambiance. Naast de Studio 100-band is er immers ook heel wat te doen
voor de kinderen. Afspraak op zondag 30 mei vanaf 16 uur in het MEC Staf Versluys. Het
optreden sluit aan op het einde van de fietstocht ‘De Ronde van 11’. n

herr seele peter van De ronde Van 11
Op zondag 30 mei is Bredene start- en aankomstplaats voor de fietstocht ‘De Ronde van 11’. De Ronde van 11 is een nieuw
initiatief van 11.11.11 dat nog eens de Milleniumdoelstellingen in de kijker wil plaatsen. In 2000 werden 8 doelstellingen
gesteld die tegen 2015 zouden moeten gerealiseerd zijn. Ze bestrijden vooral ziekte en armoede in het Zuiden. De fietstocht
vindt plaats in 11 Vlaamse gemeentes waaronder Bredene. Peter van het gebeuren is Herr Seele.
Op 30 mei kan dus gefietst worden in Bredene,
de start en aankomst zijn voorzien aan het MEC
Staf Versluys. Er is een ronde van 25 en eentje
van 45 kilometer. Onderweg zijn stopplaatsen
en animatie voorzien. De organisatie richt zich
vooral op mensen die met het ganse gezin
komen fietsen voor het goeie doel. De Ronde van
11 gaat ook op zoek naar bijzondere deelnemers.
Cultuurcafé/bistro “Bistreau” heeft zich alvast als
eerste geëngageerd om gouden deelnemer te
zijn en 2015 EUR in te zamelen voor dit project.
Inschrijven kan via www.derondevan11.be
en op de dag zelf. Er worden ook fairtrade
ontbijtpakketten aangeboden. n

algemeen infokrant
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De e-ID wordt duurder
Vanaf 1 april a.s. kost een elektronische identiteitskaart 12 EUR. De federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft deze verhoging zopas doorgevoerd.
Bij de introductie van de elektronische
identiteitskaart, in oktober 2004, besliste
Bredene voor de kaart enkel de productieprijs
door te rekenen aan de inwoners. Deze
productiekost was toen 10 EUR. Veel
gemeenten rekenden nog een extra
administratieve kost aan maar Bredene
deed dit niet. Door de verhoging van deze
productiekost ziet het gemeentebestuur
zich nu verplicht om de prijs van de kaart te
verhogen van 10 tot 12 EUR. Deze verhoging
gaat in op 1 april a.s. Wie dus vanaf die
datum een nieuwe kaart aanvraagt betaalt 2
EUR meer dan totnogtoe het geval was.
Vraag tijdig uw kids-ID
Met het oog op de nakende paas- en
zomervakantie dienen ouders de Kids-ID
voor hun kroost best tijdig te bestellen. Een
kind jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn
van een geldige Kids-ID, die het paspoort
vervangt voor reizen binnen Europa.
Wie een Kids-ID aanvraagt moet aan enkele
voorwaarden voldoen :
• het ouderlijk gezag hebben over het kind
• je moet samen met het kind naar de
gemeente gaan voor de aanvraag
• je moet een pasfoto (met heldere
achtergrond) van het kind hebben.
Om je Kids-ID tijdig te ontvangen voor je
naar het buitenland vertrekt, moet je de
kaart minstens 15 dagen voor je vertrek bij
de gemeente aanvragen. Een Kids-ID kost 3
euro.

Spoedprocedure
Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn
bij de gemeente aanvraagt, zal het enkel
nog mogelijk zijn om ofwel een Kids-ID te
bekomen via de spoedprocedure, ofwel een
paspoort in spoedprocedure aan te vragen.
De kostprijs van beide spoedprocedures ligt
veel hoger dan die van een Kids-ID. Slechts in
uitzonderlijke gevallen kan bij de gemeente
een voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd
worden.
Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als
geldig identiteitsdocument. Om te weten in
welke landen de Kids-ID aanvaard wordt als
reisdocument, kan je de tabel raadplegen
op de website van het Rijksregister (FOD
Binnenlandse Zaken) op volgend adres: http://
www.ibz.rrn.fgov.be. Voor elk vertrek naar
het buitenland, is het ook aangeraden zich te
informeren over de vereiste reisdocumenten.
Deze informatie vindt men in het reisbureau
of op de website van Buitenlandse Zaken:
http://www.diplomatie.be of bij de dienst
bevolking. Goede reis! n

Uw activiteit in de
kijker?
De Bredense verenigingen maakten de
voorbije maanden al kennis met de nieuwe
productdatabank Uit in Bredene die vanaf
1 april a.s. operationeel wordt op de
Bredense website. Deze Uitdatabank is
een centrale online kalender en vervangt de
papieren kalenders. Dat maakt het voor de
verenigingen en het gemeentebestuur heel
wat makkelijker om activiteiten kenbaar te
maken over gans Vlaanderen.
Uitdatabank is een initiatief van de Vlaamse
overheid en intussen maken reeds meer
dan 120 steden en gemeenten deel uit
van het Uitnetwerk. Heel wat media zoals
Humo, De Morgen en Ketnet baseren zich
op deze databank om hun eigen kalenders
te publiceren. Grote verandering bij vroeger
is dat de verenigingen of organisatoren nu
zelf hun activiteiten kunnen inputten, en dat
ze bovendien vrijwel meteen verschijnen op
de website. De Bredense activiteiten zullen
dan ook automatisch op de gemeentelijke
website verschijnen. Met deze databank
komt het gemeentebestuur meteen ook
tegemoet aan de vraag van de culturele
raad die in 2009 pleitte voor dergelijk handig
instrument, waarmee ook kan worden
vermeden dat activiteiten op dezelfde data
zouden doorgaan. Aan de balie toerisme
zal het eveneens mogelijk zijn om print-outs
te maken met kalenders voor de toeristen.
n

11.400 EUR aan het goede doel

De nagenoeg 1000 feestvierders tijdens de editie 2009 van de Foute Fuif voor het Goede
Doel zorgden ervoor dat dit jaar via JCI Oostende, die zijn medewerking verleende aan deze
fuif, 8000 EUR kon worden geschonken aan Unicef Belgium. De Foute Film voor het Goede
Doel die vorig jaar werd georganiseerd, bracht 2000 EUR op. Deze opbrengst werd door het
gemeente- en OCMW-personeel geschonken aan de sociale werking van het MPI De Haan.
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Meer weten?
cultuur@bredene.be
toerisme@bredene.be
sportdienst@bredene.be en
infodienst@bredene.be n

Startende ondernemers zijn de economische waarborg voor de toekomst.
Het provinciebestuur startte daarom in 2009 een reeks initiatieven op ter
ondersteuning van de (startende) ondernemer. Het is hierbij vooral de bedoeling
om correcte informatie en professionele begeleiding ter beschikking te stellen
van de ondernemer.
In het kader van dit provinciaal project wil het
gemeentebestuur jonge starters een duwtje
in de rug geven. In samenwerking met UNIZO
organiseert het gemeentebestuur op dinsdag
30 maart 2010 een infosessie voor startende
ondernemers.

préstarters (die nog geen eigen zaak hebben)
en de jonge ondernemers (minder dan 4 jaar
geleden gestart):

De infosessie vangt aan om 19u30 en vindt
plaats in het Meeting- en Eventcentrum Staf
Versluys. De infosessie bestaat uit twee grote
luiken, die zich respectievelijk richten op de

De deelname is gratis, maar reserveer wel
vooraf je plaats. Inschrijven kan via www.
startersservice.be. n

• 19u30: informatie voor préstarters
• 21 uur: informatie voor jonge ondernemers

‘Minder hinder’ bij openbare werken
Het gemeentebestuur heeft zich samen met Unizo geëngageerd om de hinder bij
openbare werken structureel te verminderen. Het is hierbij de bedoeling om op
termijn een “Minder Hinder”-beleidsplan op te stellen.
Een dergelijk plan omvat beleidsmaatregelen
die de hinder bij openbare werken bewust
aanpakken. Het engagement van het
gemeentebestuur wordt vervat in 3 essentiële
punten:
• het betrekken van ondernemers
• het informeren van ondernemers
• het ondersteunen van ondernemers
Ook Unizo engageert zich om de hinder bij
openbare werken te verminderen. Dit gebeurt
via de afvaardiging van lokale ondernemers,
die mee de ontwerp- en bestekfase en
de uitvoering van de werken opvolgen. Er
wordt van hen ook verwacht dat ze concrete

voorstellen doen voor de optimalisatie van de
signalisatie en het opzetten van commerciële
acties.
Het gemeentebestuur en Unizo zullen
voorts ook instaan voor het organiseren
van
infovergaderingen
voor
lokale
ondernemers. Voor de huidige werken aan
de Prinses Elisabethlaan werd trouwens
reeds intensief en naar ieders tevredenheid
samengewerkt. Deze samenwerking tussen
het gemeentebestuur, ondernemers en Unizo
zal vanaf nu structureel deel uitmaken van
de planning en uitvoering van omvangrijke
infrastructuurwerken. n

Bredene beloont
aan huis leverende
handelaars

lokale economie

Infosessie voor startende
ondernemers

Ook in 2010 kent het gemeentebestuur
een subsidie van 150 EUR per jaar toe aan
handelaars of zelfstandigen die producten of
diensten aan huis leveren en er hierdoor mee
voor zorgen dat hoogbejaarden en andere
minder mobiele mensen langer thuis kunnen
blijven wonen. De subsidie wordt in 2010
toegekend aan Bredense eenmanszaken,
vennootschappen of zelfstandigen (zowel in
hoofd- of bijberoep), die in de periode van
1 januari 2009 – 31 december 2009 door
het thuisbezorgen van producten of het aan
huis leveren van diensten, het leven van
hun bejaarde en/of minder mobiele klanten
een stukje makkelijker hebben gemaakt.
Een aanvraagformulier is te verkrijgen
bij de gemeentelijke informatiedienst
(059/33.91.94 – infodienst@bredene.be) of
via onze website www.bredene.be (rubriek
“digitaal loket”).
Een aantal activiteiten zijn wel van
deze premie uitgesloten. Het betreft
ondermeer
economische
activiteiten
waarvan de uitvoering enkel ter plaatse
kan gebeuren zoals herstellingswerken
aan de woning, leveren van stookolie,…
Ook
medische
en
paramedische
dienstverlening en productvoorstellingen
aan huis zijn uitgesloten van de premie.
Het gemeentebestuur zal telkens beslissen
over de aanvragen in functie van de sociale
doelstelling die met deze premie wordt
nagestreefd. n

Winnaars
eindejaarsverlichting
Tijdens de kerstboomverbranding werden de
winnaars van de actie eindejaarsverlichting
bekendgemaakt. Tijdens de maand december
trotseerde de jury de sneeuw en het koude
winterweer om alle ingeschrevenen te
jureren. Ook dit jaar kon deze actie rekenen
op heel wat geïnteresseerden. Edwin Florent
(Nukker/Sas), Vicky Spruytte (Dorp), Serge
Pattyn (Duinen), Patrick Vandenbussche
(Groenendijk) en Annick Joseph (Vicogne)
waren de laureaten. n

lokale economie infokrant
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Ouders tevreden over BKO
Uit een tevredenheidsenquête die werd gehouden bij de gebruikers van de
Buitenschoolse Kinderopvang is gebleken dat er een algemene tevredenheid
is over de werking en meer in het bijzonder over de werking tijdens de twee
zomermaanden.
In de zomermaanden wordt de capaciteit van
de buitenschoolse kinderopvang uitgebreid
met 100 eenheden met het sportcentrum
als bijkomende locatie. Met de enquête
wilde het gemeentebestuur o.m. weten of
de tweede locatie en de uitbreiding van de
capaciteit tijdens de zomer invloed heeft op
de tevredenheid van de ouders.
Alle ouders die in de zomer 2009 beroep
deden op de buitenschoolse kinderopvang
ontvingen een enquêteformulier. Iets minder
dan de helft van de ouders heeft dit formulier
terugbezorgd.
Uit de resultaten blijkt dat de ouders
algemeen
gesproken
tevreden
tot zeer tevreden zijn over de
buitenschoolse kinderopvang, meer
in het bijzonder over de pedagogische
visie, begeleiding, aandacht voor
de kinderen, activiteitenaanbod,
infrastructuur,…. Opvallend resultaat
is dat de zomerwerking ondanks de
toegenomen drukte niet meteen voor

kwaliteitsverlies heeft gezorgd. De grotere
drukte tijdens de zomermaanden leidt
voorspelbaar wel tot een tevredenheidsverlies
over beschikbare speelruimte en spelmateriaal.
De iets mindere volledige tevredenheid over
algemene communicatie met de ouders en het
contact tussen de ouders en de begeleiders
van hun kind kan, geeft evenwel aan dat dit
een verbeterpunt is. De tevredenheid over
de buitenschoolse kinderopvang werd eind
2009 trouwens reeds bevestigd tijdens een
grootschalig tevredenheidsonderzoek in
heel Vlaanderen. Bredene stond toen op een
19de plaats in Vlaanderen wat tevredenheid
aangaat over kinderopvang. n

Voor deze informatiesessies dient men
echter wel vooraf in te schrijven via het
nummer 059/33.97.70

Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele
uitdaging. Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te
beslissen. Je bent de files beu en wil graag thuis of in de buurt werken. Je wilt
graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou het fijn vinden om die met
andere kinderen te delen.

Nieuwe statuut
Binnen de Vlaamse Regering bestaan plannen
om onthaalouders een werknemersstatuut te

6

infokrant sociaal

Het gemeentebestuur biedt zijn inwoners
reeds jaren de nodige hulp bij de aangifte
van de personenbelastingen. Inwoners
die niet zo vlot overweg kunnen met deze
wettelijke administratieve verplichting
kunnen voor hiervoor terecht bij de
gemeentelijke sociale dienst, nu gevestigd
in het Sociaal Huis, Duinenstraat 106 te
Bredene. De papieren aangifte wordt
stilaan vervangen door de digitale aangifte
via TAX-ON-WEB. Om kennis te maken met
deze aangifte via computer worden door
het gemeentebestuur 2 opleidingssessies
georganiseerd en dit op :
Dinsdag 20 april 2010
- namiddagsessie van 14u30 tot +/- 16u
- avondsessie van 20u tot +/- 21u30

Word jij een nieuwe onthaalmoeder ?

Dan is dit het moment waarop je droom en
werkelijkheid kan laten samenvallen. Heb
je er al eens over gedacht om onthaalouder
te worden? Je volgt een startcursus en bent
bereid je voortdurend bij te scholen. Als je de
opvang in je eigen woning inricht, dan is het
wel nodig dat je huis kindvriendelijk en veilig
is. Voorts zijn de gezondheid, de veiligheid
en het geluk van je opvangkindjes voor jou
prioriteit nummer één. Je geeft de kinderen
een tweede thuis. Je stimuleert hen in hun
ontwikkeling en onderneemt samen leuke
dingen. Verder zorg je voor een gezonde
voeding. Ten slotte vind je het fijn om samen
te werken met de dienst en met de ouders.
Misschien heb jij hier je nieuwe droomjob wel
gevonden.

Tax-on-web

geven. Belangrijk voor de vandaag werkende
onthaalouders is dat zij zeker niet verplicht
worden om op 1 januari 2011 werknemer
te worden. Zij zullen zelf kunnen kiezen of
zij in het huidig statuut blijven of kiezen voor
het nieuw werknemersstatuut. Het nieuwe
statuut is gebaseerd op een aantal vaste
principes zoals een arbeidsovereenkomst,
een maandelijks vast loon (ook tijdens de
vakantie) en sociale bescherming. In het
verleden waren er echter al regelmatig
plannen om onthaalouders een vast statuut
te geven, maar deze werden al even snel
opnieuw opgeborgen. Afwachten dus.
Meer weten?
Dienst voor Onthaalgezinnen,
Sociaal Huis, Duinenstraat 106, 059/33.97.70,
kinderopvang@bredene.be
www.ikwordonthaalouder.be n

Wie toch liever geholpen wordt bij het
invullen van de aangifte en zich niet zelf
aan de TAX-ON-WEB wil wagen, dient zich
met de elektronische identiteitskaart en
PINCODE aan te bieden bij de gemeentelijke
sociale dienst in het Sociaal Huis. n

Gratis rookmelder
In ons land komen jaarlijks meer dan 100
mensen om het leven bij woningbrand.
Met een rookmelder, die zeer snel reageert
op een beginnende brand, kunnen echter
heel wat mensenlevens worden gered
en kan de materiële schade ook tot een
minimum worden beperkt.
In het kader van het project
“Brandpreventie” krijgen alle bewoners
van een woning gebouwd tussen 1978
en 1990 binnenkort een brief in de bus
waarmee ze gratis een rookmelder kunnen
komen afhalen bij het gemeentelijk
woonbureau in het Sociaal Huis.
Meer weten?
Sociale dienst - T. 059/33 91 96 n

Jobs

Wij zoeken talent!
Het gemeentebestuur is voor de komende zomermaanden opnieuw op zoek naar gemotiveerde jobstudenten voor verschillende
functies. Wij zetten de voorwaarden van elke functie en de manier waarop met kan solliciteren op een rij.

Begeleider(ster) BKO: jobstudent

Milieuwerkers

Voorwaarden:
• minimum 17 jaar oud zijn op de dag van
de indiensttreding;
• of een diploma van technisch secundair
onderwijs, meer bepaald:
• 2de jaar van de 3de graad ‘sociale en
technische wetenschappen’, ‘jeugd- en
gehandicaptenzorg’ of ‘gezondheidsen welzijnswetenschappen’;
• 3de jaar van de 3de graad
‘internaatswerking’ of ‘leefgroepenwerking’;
• opleiding‘jeugd- en gehandicaptenzorg’
van het volwassenenonderwijs;
• of een diploma van beroepssecundair
onderwijs, meer bepaald:
• 3de jaar van de 3de graad
‘kinderzorg’;
• opleiding ‘begeleider buitenschoolse
kinderopvang’
van
het
volwassenenonderwijs;
• 3de jaar van de 4de graad
‘verpleegkundige’.

Voorwaarden:
• geboren zijn in het jaar 1994;
• inwoner zijn van de gemeente Bredene;
• deelnemen aan een voorbereidende
cursus en afleggen van een praktische
proef.

•

•
•

•

• of een diploma van hoger onderwijs of
van een bachelor- of masteropleiding
of het attest Basisvorming Jeugdverantwoordelijke toegekend door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Bestuur voor Sociaal Cultureel Werk Dienst Jeugdwerk;
of het attest van een kadervormingsessie
van tenminste 60 uren ter verwerving
van voornoemd attest;
of het attest van tenminste 1 jaar nuttige
ervaring in het jeugdwerk als animator
(enkel voor diegenen die minstens 20
jaar zijn);
of van een diploma of getuigschrift hoger
onderwijs, voor zover dit diploma of
getuigschrift werd uitgereikt voor studies
die tenminste 60 uren pedagogische en/
of psychologische vorming omvatten,
evenals student van een opleiding die
tot een dergelijk diploma of getuigschrift
leidt en die tenminste 1 jaar met vrucht
hebben voltooid. n

Strandredders en ambulanciers
Redders:

Voorwaarden:
• minimum 17 jaar oud zijn op de dag van
de indiensttreding;
• en houder zijn van:
• of
het
West-Vlaams
Hoger
Reddersdiploma, uitgereikt door de
Provinciale Commissie voor zwemen reddingsbrevetten, of daarmee
gelijkgesteld;
• of het diploma Redder aan Zee,
uitgereikt door de West-Vlaamse
Brandweerschool;
• of een attest, uitgereikt door de WestVlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt
dat men geslaagd is in de proeven (met
uitzondering voor de zeezwemproef) voor
het behalen van het brevet van Redder
aan Zee. Dit attest dient binnen het jaar
vergezeld te worden van het diploma
Redder aan Zee, dat aan de houder van

het attest uitgereikt wordt na het slagen
voor de proef zeezwemmen.
• diploma’s die op de datum van
indiensttreding meer dan drie jaar geleden
werden uitgereikt, moeten vergezeld
zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd
door de Provinciale Commissie voor
zwem- en reddingsbrevetten of van een
bekwaamheidsattest, afgeleverd door de
West-Vlaamse Brandweerschool.

Ambulanciers:

Voorwaarden:
• minimum 18 jaar oud zijn op de dag van
de indiensttreding;
• houder zijn van het diploma van
ambulancier of het brevet van helper
afgeleverd door het Rode Kruis of door een
erkende medische inrichting of daarmee
gelijkgesteld diploma. n

Dienst toerisme:
administratief
assistenten
Voorwaarden:
• minimum 18 jaar oud zijn op de dag van
de indiensttreding;
• talenkennis: Nederlands, basiskennis
Frans, notie Duits en Engels;
• bij voorkeur studierichting toerisme
gevolgd hebben of volgen.

Parkeertoezichters
Voorwaarden:
• minimum 17 jaar oud zijn op de dag van
de indiensttreding;
• talenkennis: Nederlands, basiskennis
Frans, notie Duits en Engels.

Hoe solliciteren?
De kandidaturen worden via gewone post
bezorgd aan het college van burgemeester
en schepenen, Centrumplein 1 te 8450
Bredene, uiterlijk op zaterdag 10 april 2010,
bewijs van goed zedelijk gedrag (model 1
voor de betrekkingen van de dienst toerisme
en parkeertoezichter - model 2 voor de
dienst BKO, strandredder en ambulancier)
en een kopie van het gevraagde diploma of
attest (indien het bezit van dit diploma of
attest in de voorwaarden vereist wordt).
Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekkingen kunnen
verkregen worden bij de personeelsdienst
(T. 059/33 91 91) of via de website :
www.bredene.be/digitaal loket/aanwervingen

jobs infokrant
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Parkeren : wat is er gewijzigd ?
Blauwe zones, betalend parkeren, bewonersparkeren, gratis 15 minuten … graag
zetten wij alles nog even op een rijtje voor u.
In de Kapelstraat en een gedeelte van de
Driftweg is het betalend parkeren opnieuw
van toepassing vanaf 3 april tot en met 26
september. In deze zone is het mogelijk
om 15 minuten gratis te parkeren. U moet
hiervoor wel een ticket nemen aan de
parkeerautomaat.

Parkeerkaart voor zorgverstrekkers
Zorgverstrekkers (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers)
kunnen zich sedert vorig jaar een kaart
aanschaffen waardoor parkeren mogelijk is
voor de duur van één uur. Een kaart kost 25
EUR.

Blauwe zones
Het regime ‘blauwe zone’ of ‘beperkte
parkeerduur’ is het ganse jaar van toepassing
en dat van maandag tot en met zondag. De
normale parkeertijd in blauwe zones is 120
minuten, tenzij het onderbord anders vermeldt.
De blauwe zones in Bredene bevinden zich
in het toeristisch centrum evenals t.h.v. een
aantal handelszaken verspreid over het
ganse grondgebied. Voor de aanduiding van
de blauwe zones in het toeristisch centrum
heeft het bestuur gekozen voor zonale
signalisatieborden. Zo’n zonebord is geldig
van zodra men een “begin zone”- bord
voorbijrijdt tot men een “eind zone” – bord
tegenkomt. Een zonebord moet bijgevolg niet
na elk kruispunt of na elke straat van de zone
herhaald worden. Wie parkeert in een blauwe
zone mag niet vergeten zijn parkeerkaart
duidelijk op zijn dashboard te leggen.

Parkeren in de Duinenstraat (winkel- en
wandelgedeelte)
Tijdens de winterperiode is het parkeren
enkel toegelaten aan de rechterzijde van de
straat mits het respecteren van de tijdsduur
van de blauwe zone (max. 60 minuten)
via het gebruik van de parkeerschijf. Een
bewonerskaart is hier niet geldig!
Bewonersparkeren
Bewoners die woonachtig zijn in een straat
waar het regime ‘blauwe zone’ of ‘betalend
parkeren’ van kracht is, kunnen een
bewonerskaart aanvragen.
Er bestaan 2 soorten :
• 7,50 EUR : enkel geldig in eigen straat of in
de onmiddellijke omgeving indien in de eigen
straat geen bewonersparkeren is toegestaan
• 25 EUR : in alle zones waar bewonersparkeren is toegestaan

Aandacht voor zwakke weggebruikers met
STOP-principe
De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur
heel wat aandacht besteed aan de zwakke
weggebruikers. Bij (her-)aanleg van wegen
werd ook steeds een fietspad aangelegd.
Verkeersveiligheid en aandacht voor die
zwakke weggebruikers blijft prioritair voor
het Bredens gemeentebestuur. Vandaar
ook het idee om het STOP-principe in te
voeren.
Het STOP-principe is een nieuwe manier
om met mobiliteit om te gaan. Het kadert in
een langetermijnvisie op mobiliteit en staat
voor : eerst stappers, trappers, openbaar
vervoer en dan privaat vervoer. Concreet
komt het erop neer dat maatregelen voor
verkeer en mobiliteit in de eerste plaats
ten goede moeten komen van de zwakke
weggebruikers, wat impliceert dat alle
beslissingen inzake verkeer en mobiliteit aan
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dit principe moeten
worden getoetst.
Een
aantal
verwezenlijkingen
van het gemeentebestuur zoals de aanleg van fietspaden langs
de grote verkeersassen kan reeds worden
gekaderd in dit mobiliteitsprincipe. Ook de
aanleg van een fietspad aan beide zijden van
de Pr. Elisabethlaan die momenteel wordt
gemoderniseerd, geeft aan dat in Bredene
de veiligheid van zwakke weggebruikers
prioriteit krijgt. De toekomstige aanleg op
de oever van de Noord-Ede van een veilige
fiets- en wandelverbinding tussen de wijken
Nukker en Sas en het nieuw winkelcentrum
langs de Brugsesteenweg beantwoordt
eveneens aan dit STOP-principe. n

Parkeerabonnement
Wie regelmatig gebruik maakt van de zones
waar betalend parkeren van kracht is, kan
een parkeerabonnement kopen. Geldig
parkeren is dan mogelijk in alle zones waar
parkeerautomaten staan opgesteld.
Tarieven :
• Weekkaart – 20 EUR
• Maandkaart – 55 EUR
• Seizoenskaart – 150 EUR
Hoe aanvragen
Voor aanvraagformulieren kan men terecht in
het gemeentehuis (T 059/33 91 91) of via de
website www.bredene.be/parkeren. n

Oproep : Prijs Roger Taillaert
De prijs Roger Taillaert bedraagt 750 EUR
en wordt toegekend aan de auteur van
een studie (eindwerk, thesis, rapport,…)
over openbaarheid of efficiëntie van
bestuur. Om in aanmerking te komen
voor deze prijs moeten kandidaten hun
studie ten laatste op 15 september
indienen bij het gemeentebestuur van
Bredene. Interessant om weten is dat er
geen specifieke voorwaarden zijn gesteld
waaraan de auteur moet voldoen. Ook wie
de schoolbanken al enkele jaren heeft
verlaten of geen academische opleiding
heeft genoten, komt dus in aanmerking.
Het ingediende werk wordt steeds op
zijn eigen merites beoordeeld door een
jury. Het wedstrijdreglement kan worden
bekomen bij de gemeentelijke dienst
beleidsondersteuning (T. 059/33 91 91
– steve.dobbelaere@bredene.be) of via
onze website www.bredene.be (rubriek
“digitaal loket”). n

Zaterdag 3 april 2010

Op zaterdag 3 april 2010 is het August Plovieplein de place to be voor groot en klein.
De jeugddienst en de dienst toerisme slaan dan namelijk hun handen opnieuw in
elkaar voor de derde editie van het erg gesmaakte Paasevenement.
Het August Plovieplein wordt vanaf 14u30
helemaal ingenomen door paashazen,
paaskippen en heel wat andere leuke
paasfiguren. De kinderen kunnen er ook
genieten van de leuke act van de Paaskip
en de Cirkids, die met paaseieren jongleren,
paasgedichten kakelen en nog zoveel meer.
De kinderen kunnen zich ook uitleven op het
springkasteel of kunnen zich laten schminken
aan de gratis grimestand. Hun creatieve
(paas)ei kunnen ze dan weer kwijt tijdens de
verschillende workshops of in de Playmais
Fun Corner.

Wie zin heeft in lekkere Paaschocolade kan
zijn zelfgemaakte paasmandje vullen tijdens
de paaseierenzoektocht. Voor de allerkleinsten
(-4 jarigen) start de zoektocht om 15u30, voor
de 4- tot 10-jarigen om 16u en voor de +10jarigen om 16u30. Bij slecht weer gaat het
Paasevenement door in het gemeentelijke
sportcentrum, Spuikomlaan 21.
Meer info is te verkrijgen bij de jeugddienst
www.jonginbredene.be of
jeugddienst@bredene.be of
bij de dienst toerisme, T 059/56 19 70
of toerisme@bredene.be n

Woensdag 31 maart 2010

Buitenspeeldag
Op woensdag 31 maart is het weer zover! Op
Nickelodeon kun je dan voor 1 keer niet kijken
naar Spongebob, Wonder Team of Geronimo
Stllton, want iedereen MOET naar buiten.
Kinderen kunnen dan weer overal straten en
pleinen inpalmen voor de 3de editie van de
Vlaamse Buitenspeeldag. Een dag die garant
staat voor een stevige dosis sport en spel!
In Bredene kun je tussen 14u30 en 17u30
terecht op de volgende pleinen:
• Speelplein Sportcentrum
• Vicognepark + plein ‘De Leestuin’
• Speelplein Duinenplein
Deelnemen aan de Buitenspeeldag is gratis.
Per plein staan 2 monitoren actief in voor

de begeleiding van de kinderen Haal je
speelmateriaal uit, trek maar je speel- en
ravotplunje aan en doe mee! Tot dan! n

Filmvoorstellingen

jeugd

paasevenement op August plovieplein

Woensdag 07/04/2010
up
(animatiefilm, geschikt
voor alle leeftijden.
NL gesproken)
Oscar winnaar
Woensdag 14/04/2010
ice Age 3
(animatiefilm, geschikt
voor alle leeftijden.
NL gesproken)

Telkens om 15u in het MEC Staf Versluys.
Een ticket kost 2,50 EUR en is verkrijgbaar
aan de balie van het MEC Staf Versluys.
n

inschrijvingen
kinderrommelmarkten

Juniors genieten van hun eerste foute fuif
Wie nog een tafel wil reserveren voor de
kinderrommelmarkten van 13 juli, 27 juli,
of 17 augustus zal zich moeten haasten.
Voor de rommelmarkt van 13 juli zijn nog
slechts een handvol tafels beschikbaar. Ook
voor de andere twee kinderrommelmarkten
lopen de inschrijvingen vlot binnen. Wie
nog wil inschrijven, kan dat via het digitaal
formulier op www.jonginbredene.be. De
rommelmarkten zijn voorbehouden voor
kinderen tot 18 jaar, er mogen enkel babyen kinderspullen en -speelgoed worden
verkocht.
Op zaterdag 13 februari zakten ‘s namiddags meer dan 300 (verklede) kinderen en ‘s avonds
nog eens een 200-tal tieners af naar het Staf Versluyscentrum voor de Junior editie van de
Foute Fuif. Ook deze Foute Fuif stond opnieuw in het teken van het goede doel. Hoeveel geld
er precies naar het Kinderkankerfonds gaat, zal zeer binnenkort bekendgemaakt worden.

Meer weten over deze rubriek?
Jeugddienst – T 059/56 19 64
jeugddienst@bredene.be n

jeugd infokrant
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Cowboy Henk viert verjaardag
in Bredene
Cowboy Henk, de stripcreatie van Herr Seele en Kamagurka, teistert al bijna
30 jaar de pagina’s van het weekblad Humo. Cowboy Henk is vaak absurd of
surrealistisch, altijd grafisch toegankelijk en bij momenten controversieel, maar
bovenal is hij uitgegroeid tot één van de iconen van de Vlaamse strip.
Voor de vele liefhebbers van de bekendste
bananenkuif sinds Elvis, is er alvast goed
nieuws. Deze zomer organiseert het
gemeentebestuur in samenwerking met Herr
Seele een overzichtstentoonstelling in het
Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. In
30 jaar tijd heeft het personage namelijk al
heel wat watertjes doorzwommen, wat meer
dan voldoende stof moet opleveren voor een

unieke en vooral boeiende tentoonstelling.
Wanneer?
De tentoonstelling loopt van zaterdag 19 juni
tot en met zondag 26 september 2010 en
is telkens toegankelijk in de namiddag. De
vernissage vindt plaats op vrijdag 18 juni om
19u30. n

Roger Van Looy wint de Bredense cultuurprijs
De Bredense cultuurprijs ging dit jaar naar
Roger Van Looy van het Breinings Revuetje.
De prijs werd toegekend aan Roger Van Looy
wegens zijn enorme inzet voor het welslagen
van de Revue, die dit jaar goed was voor maar
liefst 3 uitverkochte voorstellingen. Roger Van
Looy stond aan de wieg van de heropstart van
de Revue, en dit na een pauze van bijna 20
jaar. n

Carnavaleske royalty’s op het gemeentehuis

Ter gelegenheid van hun verkiezing werden alle Prinsen- en Prinsessen-carnaval ontvangen
op het gemeentehuis. Schudder en Babetje werden enkele weken terug tot volwassen Prinsen Prinses-carnaval gekroond. Het jeugdprinsenpaar 2010 zijn Kenzo en Sara Lynneel.
Het bonte gezelschap werd na de huldiging een receptie aangeboden. n
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Buurt- en straatfeesten
Ook in 2010 kunnen de organisatoren van
buurt- en straatfeesten rekenen op een
subsidie van het gemeentebestuur. Vorig jaar
werden op die manier zo’n 12 succesvolle
feesten georganiseerd. De toelage kan
oplopen tot 150 EUR. Wie dit jaar een feest
wil organiseren en hiervoor ook subsidie
wil ontvangen, moet zijn aanvraag doen
vóór 30 april 2010 bij de dienst cultuur.
De initiatiefnemer moet zijn evenement
aantonen aan de hand van uitnodigingen,
affiches of dergelijke. De uitbetaling
gebeurt na het straatfeest na voorlegging
van de bewijsstukken van de gemaakte
kosten. Bovendien is deze toelage perfect
cumuleerbaar met andere subsidies zoals
“Vlaanderen Feest” en dergelijke. n

Cultuur voor een zacht
prijsje !
De Cultuurkaart Oostende-Bredene is
een samenwerkingsinitiatief van de stad
Oostende en de gemeente Bredene waarbij
een gemeenschappelijke reductiekaart
aanleiding geeft tot allerlei reducties op
vrijetijdsactiviteiten in de twee gemeenten.
De Cultuurkaart biedt kortingen aan voor
deelname aan de activiteiten van culturele
verengingen, stedelijke musea en activiteiten
van de Cultuurdienst van Oostende en
Bredene. Een Cultuurkaart kost slechts 2,50
EUR en je kan er een heel jaar van genieten.
Een Cultuurkaart is strikt persoonlijk en wordt
jaarlijks uitgegeven door de Cultuurraden van
Oostende en Bredene. Daarnaast verschijnt
ook een affiche, folder en een maandelijkse
kalender. Dit jaar wordt gestart met een
nieuwe campagne en een nieuw imago van
de Cultuurkaart. De Cultuurkaart, affiche en
folder werden in een nieuw jasje gestoken,
het oogt fris, uitdagend en aantrekkelijk.
Meer weten?
Dienst cultuur - T. 059/56 19 66
cultuur@bredene.be n

Sinds 1 januari 2010 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet van kracht. Vanaf 2010
moeten àlle logiesverstrekkers in Vlaanderen zich aanmelden of laten vergunnen
door Toerisme Vlaanderen.
Al wie een toeristische verblijfsaccomodatie
aanbiedt op de toeristische markt (via internet,
een krant, het prikbord van de supermarkt,
enz…) , valt onder het logiesdecreet (niet als
u enkel aan vrienden of familie verhuurt).

Uitgebreide info?
Wie meer wil weten over de voorwaarden,
formulieren of andere informatie wenst
surft naar www.toerismevlaanderen.be/
logiesdecreet.

Voor gastenkamers/vakantielogies geldt:
• meldingsplicht bij max. 2 kamers, max. 8
toeristen
• vergunningsplicht bij min. 3 kamers en
min. 9 toeristen

Meer info kan men ook krijgen bij onderstaande
instanties :

Vakantiewoningen hebben meldingsplicht.
Let wel, een logies dat enkel meldingsplicht
heeft, kan zich ook vrijwillig laten vergunnen
en krijgt dan een herkenningsteken
(kwaliteitslabel) en geniet van diverse
promotiekanalen. U vraagt best zo spoedig
mogelijk uw vergunning aan bij Toerisme
Vlaanderen.

• Toerisme
Vlaanderen
–
Afdeling
Kwaliteitszorg – T. 02/504 03 00
Email: gastenkamers@toerismevlaanderen.be,
vakantiewoningen@toerismevlaanderen.be,
vakantielogies@toerismevlaanderen.be
• Westtoer - Isabelle Spenninck T. 050 30 55 57 • isabelle.spenninck@westtoer.be
• Dienst toerisme Bredene – Hubert Schmitt
T. 059 56 19 60 - toerisme@bredene.be
n

Paasfoor komt eraan!
Naar jaarlijkse traditie kan men tijdens het
komende paasverlof opnieuw genieten
van de Paasfoor. De Paasfoor kreeg vorig
jaar een nieuwe locatie op de parking
van de Kapelstraat net tegenover het Staf
Versluyscentrum.

Ook dit jaar zullen de foorreizigers daar hun
tenten opslaan. Alle schoolgaande kinderen
(tot 12 jaar) die in Bredene school lopen,
krijgen trouwens van het gemeentebestuur
een bon voor een gratis rit of spelbeurt.
De Bredense Paasfoor – vanaf vrijdag 2 april
tot en met 19 april a.s. n

Valentijn in het Dorp

Een kleine tachtig mensen, voornamelijk verliefde koppels en gezinnen met kinderen,
trotseerden midden februari de kou om deel te nemen aan de Valentijnwandeling door
Bredene-Dorp. Na een romantische poëzie werd er ook gedanst in openlucht. Ingrediënten
van deze Valentijnwandeling waren poëzie, romantische muziek en bijhorende danspasjes,
schuimwijn, het beklimmen van de watertoren en een workshop tekenen voor kinderen.

Op schattenjacht in de
Noordzee
Op vrijdag 16 april a.s. om 20 uur kan men
terecht in bibliotheek “De Leestuin” voor
een voordracht van maritiem archeoloog
Tomas Termote.
Tomas Termote is
reeds jarenlang bezig met het in kaart
brengen van de wrakken in de Noordzee.
Ondertussen heeft hij rond dit thema ook
diverse publicaties op zijn naam staan,
zoals “Schatten en scheepswrakken.
Boeiende onderwaterarcheologie in de
Noordzee” of “De bevrijding aan de kust:
een studie van de laatste maanden van
de Tweede Wereldoorlog aan de hand van
scheepswrakken”. n

Jeugdboekenweek
2010 in maart
Nog tot 28 maart 2010 vindt in heel
Vlaanderen opnieuw de Jeugdboekenweek
plaats. Dit jaar staan de bibliotheken
even stil bij de kinderrechten, die nu 20
jaar geleden door de Verenigde Naties
goedgekeurd werden. Met de slogan “Recht
op boeken” wil de sector ook wijzen op het
recht die kinderen hebben op mooie boeken
en verhalen. Traditioneel werkt bibliotheek
“De Leestuin” tijdens deze week activiteiten
uit voor de leerlingen van het Bredense
basisonderwijs. In 2010 staan volgende
activiteiten op het programma:
• een spel in de bib voor het derde en
vierde leerjaar
• een wedstrijd voor het vijfde en zesde
leerjaar n

Meer weten?
Bibliotheek De Leestuin
T. 059/33 91 90
bibliotheek@bredene.be n
toerisme infokrant
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Het Vlaamse logiesdecreet

sport

zondag 13 juni a.s.

‘ride for the roses’ nieuwe stijl én
voortaan in het voorjaar
De 7e editie van de ‘Ride for the Roses’ (ten voordele van Kom op tegen Kanker)
gaat niet door in september maar zal dit keer verreden worden op zondag 13
juni 2010. Start- en aankomstplaats blijven het evenementenplein voor het Staf
Versluyscentrum.
Hoofdmoot blijft uiteraard de ‘Ride for the
Roses’ over 100 km die dit jaar opnieuw in
één groot peloton richting Roeselare trekt
waar er tijdens de middag een tussenstop
wordt gehouden.
Deelnemen aan de
‘Ride for the Roses’ (100 km) kost 12,5
EUR voor wie vooraf inschrijft en 15 EUR
de dag zélf. Uiteraard zijn er ook dit jaar
familiefietstochten van 25 of 45 km. Om en
rond het Staf Versluyscentrum zijn er tijdens
de ‘Ride’ ook allerhande randactiviteiten voor
de allerkleinsten.
nieuw : de X-treme ride !
Nieuw dit jaar is de X-treme Ride, prijs
ere-burgemeester Willy Vanhooren, die
zich richt tot de wielertoeristenploegen of
bedrijventeams die op zoek zijn naar een
extreme uitdaging. De X-treme Ride is een
fietstocht van 200 km naar de Muur van
Geraardsbergen en terug naar Bredene.
Wieler- of bedrijfsploegen kunnen inschrijven
met maximaal 6 deelnemers. Om het iets
avontuurlijker te maken moeten de ploegen
zélf hun weg zoeken naar de befaamde Muur.
Onderweg zijn er verplichte controle- en
bevoorradingsposten voorzien waar men een

stempel moet ophalen. De winnaars van de
X-treme Ride krijgen een midweek-verblijf
aangeboden voor de ganse ploeg in De Beekse
Bergen (waarde 750 EUR). Inschrijven voor
de X-treme Ride kost 125 EUR per ploeg.
Fietsbeurs tijdens ‘ride’-weekend
In en om het Staf Versluyscentrum wordt
tijdens het weekend waarin de ‘Ride for
the Roses’ wordt gereden, een fietsbeurs
georganiseerd. Het autonoom gemeentebedrijf
heeft ondertussen met Martin Pinte (van de
gelijknamige fietsenzaak in de KapelstraatBredene) de handen in elkaar geslagen om
de fietsliefhebber op zaterdag 12 en zondag
13 juni te doen watertanden.

VIP-plaatsen voor Giro voor snelle
inschrijvers !
Wie snel inschrijft voor de ‘Ride for the
Roses’ (100 km) of de X-treme Ride (200
km) maakt kans op één van de 10 VIP-tickets
voor de 3e rit van de Giro op 10 mei a.s. in
Middelburg (Nederland). Inschrijven kan
via de gemeentelijke sportdienst of via de
website www.ridefortheroses.be n

Doe mee aan de sportquiz

uitreiking Bredense sportprijzen en sportquiz
De uitreiking van de “Platina Eend”, de
“Schaal voor sporttoewijding” en de prijs
voor “Beloftevolle jongere” vindt dit jaar
plaats op zaterdag 3 april a.s. in het Meetingen Eventcentrum Staf Versluys. Net als de

voorbije jaren, wordt aan de uitreiking van de
sportprijzen een sportquiz gekoppeld. Wie wil
deelnemen kan zich nog steeds inschrijven
bij de gemeentelijke sportdienst. n

mountainbiken met
z’n tweeën…
Op zondag 21 maart vormen het Bredense
strand en duinen opnieuw het decor voor
een massale mountainbike-wedstrijd. Een
knap lastige tocht trouwens en de enige race
waar bikers moeten rekening houden met
hun vrienden of collega’s. Het parcours langs
strand en duinen is trouwens niet alleen
adembenemend voor de deelnemers maar
ook voor de toeschouwers. De cold coast
race start om 12 uur ter hoogte van clubhuis
Twins en loopt over 40 km. Inschrijven kan
enkel via www.twinsclub.be. Het aanmelden
en afhalen van de nummers kan vanaf 9 uur
in het gemeentelijk sportcentrum waar ook
kleedkamers en afspuitgelegenheid voorzien
zijn. n

start to run
Wie onder kundige begeleiding kennis wil
maken met de loopsport, kan zich dit voorjaar
inschrijven voor “Start to Run” of “Start to
Run 55+”. Gedurende tien weken wordt er
stelselmatig opgebouwd naar een loopafstand
van 5 km. De beide sessies lopen van maandag
19 april tot en met vrijdag 25 juni a.s. Op
maandag en woensdag wordt er van 19 tot
20 uur onder begeleiding getraind. Op vrijdag
staat van 19 tot 20 uur een opgelegde, maar
vrij uit te voeren oefening op het programma.
Er wordt telkens gestart en geëindigd aan het
Staf Versluyscentrum. Inschrijven kan bij de
gemeentelijke sportdienst en kost 10 EUR.

paassportkamp
Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 april 2010
en van maandag 12 tot en met vrijdag 16
april 2010, telkens van 13u30 tot 16u30 is
er in het sportcentrum een paassportkamp
voor de kinderen. Monitors en sporttrainers
staan opnieuw in voor initiatie in basketbal,
volleybal, judo of paardrijden. Deelname aan
het sportkamp kost 20 EUR per week. Op het
einde van de week wordt aan de kinderen
een aandenken overhandigd.
Meer weten over deze rubriek?
Gemeentelijke sportdienst, T.059/32 25 77,
sportdienst@bredene.be n
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>>

bredenaar in de kijker

Neutraal Fonds Bredene is 45 jaar

Op zaterdag 13 februari werd ter gelegenheid van hun 45-jarig bestaan een delegatie van het Neutraal
Fonds Vrij Atelier ontvangen op het gemeentehuis. Het Neutraal Fonds Bredene werd opgericht in 1965
en had als voornaamste doel financiele en logistieke hulp te verlenen bij de sociale werken in het
Bredene van burgemeester Albert Claeys. Tot op vandaag tellen de activiteiten van de vereniging, die
plaatsvinden in hun lokaal Vrij Atelier, nog maandelijks een 100-tal deelnemers. n

Pyongwon Talent Cup

>>

Daisy Duysburgh in de kijker

>>

Daisy Duysburgh werd enige tijd geleden West-Vlaams
kampioen tennis bij de meisjes 16/2. Deze titel behaalde
Daisy door over gans Vlaanderen tornooien te spelen en er
meerdere te winnen. Dit seizoen gaat ze aan de slag in de
categorie ‘dames
2’ en zal ze ook
aantreden in de
hoogste reeks bij
de ‘dames 1’.
Daisy is ambitieus
en wil ooit bij de
top 100 van België
horen.
Haar
grote voorbeeld
is zus Cindy die
momenteel
op
een 106de plaats
staat. n

Op 13 februari trok de Bredense taekwondovereniging ‘Kukkiwon’ richting Bilzen
voor de Pyongwon Talent Cup’. Acht jonge taekwondoka’s gaven het beste van
zichzelf en met 16 gewonnen wedstrijden op 20 was Kukkiwon dan ook de
winnaar van het toernooi. n

Gerard volgt Tuur op
Naar jaarlijkse gewoonte kozen de lezers van De Krant van West-Vlaanderen hun Krak van de gemeente.
De vijf genomineerde Bredenaars waren Bob Vanacker (rolstoelatleet), Jeannine Havermaet (vrijwilligster),
Wim Nyssen (uitbater van manege Ruitershof), Cindy Ghijsel (bracht multiple sclerose in de kijker) en
Gerard Vandenbogaerde (jarenlange doegoeder en ereburger). Gerard Vandenbogaerde won uiteindelijk
het pleit en mag zich een jaar lang ‘Krak’ noemen. n

>>
bredenaar in de kijker infokrant
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Voorwoord
Beste inwoner

Stookolietoelage

Het geheel van de dienstverleningen
op het vlak van welzijn worden verder
uitgebouwd. Het sociaal huis als het
kloppend hart van onze welzijnsdienst
bewijst de noodzakelijkheid van onze
opzet.
Vele tientallen kloppen aan bij onze ocmwen gemeentelijke welzijnsdiensten en wij
stellen vast dat iedereen de weg wel heeft
gevonden. De samenwerking tussen de
verschillende diensten is hoopvol en zal
in de praktijk, in de toekomst, bewijzen
dat samenwerken werkt.
In het woon-en zorgcentrum is men volop
bezig met het 2de luik, nl. de omvorming
van de burelen naar de 12 nieuwe
kamers. Ook hier stelt men vast dat de
technische diensten van de gemeente
en het ocmw mooi en professioneel
werk leveren. Eerstdaags nemen wij
deze kamers in gebruik en kan de
wachtlijst sterk verminderd worden. Op
dit moment kunnen wij ook starten met
onze nieuwe eenheid, nl. de afdeling voor
dementerende bejaarden.
De
bouwvergunning
voor
de
toegangswegen en voor de bouw van de
serviceflats zitten eveneens op schema.
Na de zomer beginnen wij met de bouw
hiervan om voor eind 2011 operationeel
te worden. De nieuwe bewoners zullen er
m.a.w. op dit moment hun intrek hebben
genomen. Voorafgaandelijk plannen wij
informatievergaderingen waarbij iedere
Bredenaar de gelegenheid zal krijgen
kennis te maken met dit unieke project.
Een aparte uitnodiging krijgt u hiervoor in
uw brievenbus.
U ziet, plannen en werk genoeg! Samen
met de OCMW-raad, onze administratieve
en alle verzorgingsdiensten willen wij
zorgen dat de planning en de uitvoering
binnen
het
tijdsbestek valt
dat we onszelf
opgelegd hebben.

Jan Eerebout
OCMW-secretaris
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Het OCMW kan een toelage betalen op de stookoliefactuur voor leveringen van
1 januari tot en met 31 december. Deze toelage geldt zowel voor stookolie (al
dan niet aan de pomp) als voor verwarmingspetroleum (aan de pomp), als voor
bulkpropaangas, met een maximum van 1500 liter per verwarmingsperiode. Deze
toelage is niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas
en butaangas in gasflessen !
Wie komt in aanmerking voor deze toelage :
Inwoners van de gemeente Bredene die
voldoen aan volgende voorwaarden :
Categorie 1: de gerechtigden op een
verhoogde tegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering
• WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide,
gepensioneerde, wees;
• kind met een handicap met een verhoogde
kinderbijslag;
• langdurig werkloze (sinds meer dan een
jaar), ouder dan 50 jaar;
• gerechtigde op een inkomensgarantie voor
ouderen (IGO of GIB);
• gerechtigde op een inkomensvervangende
uitkering voor personen met een
handicap;
• leefloongerechtigde;
• gerechtigde op financiële maatschappelijke
hulp equivalent aan het leefloon;
• gerechtigde op het OMNIO-statuut;
en het inkomen van uw huishouden is lager of
gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde
grenzen.
Categorie 2: de gezinnen met een laag
inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw
huishouden is lager of gelijk aan 14.887,95
euro, verhoogd met 2.756,15 euro per
persoon ten laste (*).
(*)Om als persoon ten laste te worden
beschouwd, dient het netto inkomen lager
te zijn dan 2830 euro, de gezinsbijslag en
het onderhoudsgeld voor kinderen niet
meegeteld

Categorie
3:
de
personen
met
schuldenoverlast
U geniet een collectieve schuldenregeling
of een schuldbemiddeling en bovendien
heeft het OCMW vastgesteld dat u uw
verwarmingsfactuur niet kan betalen.
Wat moet je meebrengen?
U dient in ieder geval volgende documenten
voor te leggen:
• een kopie van uw identiteitskaart;
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon
(deze factuur moet binnen de 60 dagen na
levering worden binnengebracht op het
OCMW !)
• indien u in een appartementsgebouw
woont, een attest van de eigenaar
of beheerder met de vermelding van
het aantal appartementen waarop de
leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
• voor categorie 3, een kopie van
beschikking van toelaatbaarheid of attest
van de schuldbemiddelaar.
Uw inkomensgegevens en die van de leden
van uw huishouden via elektronische weg
rechtstreeks bij de FOD Financiën. Het
OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan
de hierboven gestelde inkomensgrenzen
opvragen.
Indien u meent in aanmerking te komen
voor deze toelage, dan kunt u zich tijdens de
kantooruren aanbieden in het Sociaal Huis
Bredene, Duinenstraat 106 en dit binnen de
60 dagen na levering van de brandstof. Voor
aanvullende info: T. 059/33 97 70 – Email:
info@ocmwbredene.be n

Jacky Maes
OCMW-voorzitter
schepen van financiën
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Teksten en samenstelling OCMW-infoflash: Jan Eerebout

OCMW’s zijn verplicht politiek vluchtelingen financieel te steunen, ook al wonen
ze niet in de gemeente. Hun aantal wordt bepaald door een spreidingsplan dat
federaal wordt opgesteld.
Het organiseren van materiële opvang
onder de vorm van de oprichting van een
lokaal opvanginitiatief (LOI) heeft zijn
invloed op het aantal politiek vluchtelingen
welke worden toegewezen. De personen
gehuisvest in een LOI tellen immers dubbel
voor bepaling van het quotum opgenomen in
het spreidingsplan. Door het organiseren van
een LOI wordt de werkdruk in de algemene
sociale dienst verlicht, gezien het aantal
toewijzingen van politiek vluchtelingen in

de financiële steun wordt gehalveerd. Op
vandaag exploiteert het OCMW Bredene een
LOI waar 9 alleenstaande mannen worden
gehuisvest. Het bestuur heeft het licht op
groen gezet voor de uitbreiding van het aantal
opvangplaatsen binnen de materiële opvang.
Het is de bedoeling met onmiddellijke ingang
een nieuw lokaal opvanginitiatief op te starten
waar 6 alleenstaanden kunnen opgevangen
worden. Het initiatief wordt voor 100%
betoelaagd door de federale overheid. n

SERVICEFLATS:
stand van zaken
Na het bouwverlof dit jaar start het OCMW
Bredene met de bouw – langsheen de
Breeweg te Bredene - van 48 “intelligente”
residenties
voor
senioren.
Zowel
architecturaal als technisch hebben de flats
een hoog kwaliteitspeil. Ze worden uitgerust
met nieuwe technologieën ter verhoging van
het comfort en de veiligheid van de oudere
bewoners. De uitvoeringstermijn van het
geheel der bouwwerken sleutel op de deur
bedraagt gemiddeld 14 kalendermaanden,
zodat de flats beschikbaar zullen zijn vanaf
begin 2012. Geïnteresseerden kunnen
zich nog steeds inschrijven op een lijst
van kandidaat huurders. In de loop van
de maand juni 2010 wordt een infosessie
georganiseerd waar het project in zijn
totaliteit wordt toegelicht. Voor aanvullende
informatie kunt u zich wenden tot Jan
Eerebout, OCMW-secretaris (T. 059/33 97 70
e-mail: jan.eerebout@ocmwbredene.be).
n

Investeringen 2010

Project kinderen op straat
In Europa leven nog steeds miljoenen mensen onder de armoedegrens. Daarom is
het jaar 2010 uitgeroepen tot het Europese Jaar van de bestrijding van armoede
en sociale uitsluiting.
Ook het OCMW Bredene wil dit jaar niet
onopgemerkt laten voorbij gaan en diende een
project in ‘kinderen op straat’. Bedoeling van
het project is om kinderen bewust te maken
over het bestaan van armoede. Het project
zou in samenwerking met de dienst cultuur
en de Bredense scholen gerealiseerd worden.
Voor dit project ontvangt het OCMW Bredene
een subsidie van de Federale regering ten
bedrage van 3.000 EUR. Jaarlijks wordt
een kunstwedstrijd georganiseerd in de
gemeente Bredene en dit in samenwerking
met de Bredense scholen. Naast het thema
van de jeugdboekenweek ‘ recht op boeken’,
werd er aan de scholen gevraagd om dit
jaar ook te werken rond het thema armoede
en sociale uitsluiting. Het zou de bedoeling

zijn dat deze kunstwerken nadien worden
tentoongesteld in het woonzorgcentrum
Wackerbout en het Sociaal Huis Bredene. n

Het investeringspakket voor 2010 omvat
diverse projecten voor een totaalbedrag van
232.500 euro. Hieronder valt onder andere:
• het bemeubelen van de twaalf nieuwe
kamers in het rustoord
• het voorzien van nieuw meubilair om het
comfort van de diepdementerende te
verhogen
• de vervanging van de badstoelen in de
badkamers van het woonzorgcentrum
• het vervangen van het meubilair in de
gemeenschappelijke eetzaal van het
rusthuis
• de aankoop van een girafmixer ten
behoeve van de grootkeuken van het
woonzorgcentrum
• de aanleg van een parkeerzone voor het
Sociaal Huis
• de modernisering van de ziekenwageningang van het woonzorgcentrum,
inzonderheid de creatie van de
mogelijkheid om patiënten rechtstreeks
vanuit de ziekenwagen toegang te geven
tot het gebouw.
Meer weten ?
OCMW Bredene
info@ocmwbredene.be
059/33 97 70 n

ocmw infoflash infokrant
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Uitbreiding LOI

participatie

WELDRA... IN HET STAF VERSLUYSCENTRUM

Vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 2010 – 20 uur
Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2010 – 20 uur
TONEELKRING “DE COULISSE” BRENGT
“IK BEN SINTERKLAAS NIET”
Prijs: 7 EUR vvk – kinderen tot 14 jaar: 5 EUR
8 EUR add – kinderen tot 14 jaar: 6 EUR
28 maart tot 18 april
TENTOONSTELLING - ‘KUNSTWEDSTRIJD BREDENSE
SCHOLEN’
Dinsdag 30 maart – 20 uur
WOUTER DEPREZ - ‘JE ZAL ALLES WORDEN’
Prijs: 18 EUR
Donderdag 1 april – 14.30 uur
FILMVOORSTELLING ‘MAR ADENTRO’
Prijs: 2 EUR
Vrijdag 2 april – 20 uur
Uitverkocht !
PHILIPPE GEUBELS - ‘DROOG’
Zaterdag 3 april – 19.30 uur
SPORTQUIZ
Prijs: Gratis
Woensdag 7 april – 15 uur
FILMVOORSTELLING ‘UP’
Prijs: 2,50 EUR
Zaterdag 10 april – 21 uur
D-NIGHT
Prijs: 6 EUR vvk, 8 EUR add

op zoek naar de geknipte
locatie voor uw feest?
Op zoek naar de geknipte locatie voor uw huwelijksfeest ? Staat een personeelsfeest op het
programma ? Is uw huis te klein voor de babyborrel van uw pasgeboren spruit ? Of staat een
communie- of lentefeest voor de deur en vindt
u een traditioneel restaurant maar niets voor de
kinderen ? Op amper 100 meter van strand en
duinen biedt het Meeting- en Eventcentrum Staf
Versluys u een zee aan originele troeven. Niet
alleen door deze unieke ligging, maar ook door
het hypermoderne design van het gebouw zal
uw feest het modale overstijgen. Er is bovendien
ruime parkeergelegenheid voor de deur. Wedden
dat uw feest een bruisend succes wordt ?
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak en
laat u inspireren: 059/56 19 60
www.stafversluyscentrum.be
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Woensdag 14 april – 15 uur
FILMVOORSTELLING ‘ICE AGE 3 : DOWN OF THE DINOSAURS’
Prijs: 2,50 EUR
Zaterdag 17 april – 14 uur
FAMILIETHEATER - ANDREA CROONENBERGHS & ANN
CEURVELS - ‘GIECHELSTRAF’
Prijs: 5 EUR vvk, 7 EUR add
Donderdag 22 april – 19 uur
LIBERALE MUTUALITEIT WEST-VLAANDEREN & 50 ACTIEF BRUGGE
‘infosessie eID – elektronische identiteitskaart’
Prijs: 1 EUR
Vrijdag 23 april – 14 uur
CD&V SENIOREN - ‘PREMIER LETERME BIJ BREDENSE
SENIOREN’
Prijs: Gratis
Zaterdag 24 april – 20 uur
‘BACK 2 BASICS FUIF’
5 EUR vvk, 7 EUR add
Vrijdag 30 april – 20 uur
ELS DE SCHEPPER - ‘ELS DE SCHEPPER RODDELT’
20 EUR
Uitverkocht

4000 vakmensen op horecabeurs
De tweede editie van de Horecabeurs in het Meeting- en Eventcentrum Staf
Versluys in Bredene mag terugblikken op een zeer succesvolle editie! Tussen 22
en 25 februari 2010 mochten de organisatoren van het Autonoom Gemeentebedrijf
nagenoeg 4000 bezoekers verwelkomen. Het aantal standhouders was met 60
procent gestegen. Daarnaast waren er ook felsgesmaakte kookdemo’s van chef
Felix Alen en de leerlingen van Hotelschool Ter Duinen. Heel wat standhouders lieten
overigens hun interesse blijken voor de editie van volgend jaar. Deze staat op het
programma van 21 tot 24 februari 2011.

Info & Tickets aan de balie van het
MEC Staf Versluys 059-56 19 60 - www.stafversluyscentrum.be

!

