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In de bres voor zwaar hulpbehoevenden
N-VA Bredene wil de professionele zorg verder uitbouwen. Oppashulp en respijtzorg die tijdelijk de zorg van
de mantelzorger overnemen, zijn de oplossing. Zo kan de mantelzorger opnieuw een volwaardige partner
worden.
We brengen graag Andrea Sijs (77 jaar) onder de aandacht, als
symbool voor de groep zwaar hulpbehoevenden waarvoor de gemeente, ons inziens, meer in de bres kan springen. Andrea is sinds
twee jaar rolstoelpatiënte, na een hersenbloeding, en quasi volledig
afhankelijk van haar man René, fulltime mantelverzorger.

Betere toegankelijkheid

Tijdens ons gesprek toonde hij zich zeer ontgoocheld, omdat
de vervoersonkosten naar BZIO, waar ze driemaal per week
fysiotherapie volgt, niet langer terugbetaald worden. Dit komt
op maandelijks zo’n 720 euro, wat niet haalbaar is voor een gepensioneerde. Verder wilde Andrea ook de aandacht vestigen op
de hoge nood aan een betere toegankelijkheid van de Bredense
handelszaken door drempelverlaging. Er is nog steeds een groot
tekort aan aangepaste toiletten voor rolstoelgebruikers. Bredene
kan hier een signaal geven door de winkeliers te sensibiliseren
en premies te geven.

Werk aan de winkel

Volgens Andrea kan tearoom M’Due als voorbeeld dienen voor
perfecte toegankelijkheid. De tramopstap is oké, maar de talrijke

putten, scheve voetpaden en steile stoepranden op de weg zijn
een ware hindernis! Trouwens...niet enkel voor rolstoel, maar
ook voor rollator en wandelstok. Hier is nog werk aan de winkel!
We willen een laagdrempelig digitaal platform creëren, dat de
lokale gegevens centraliseert. Op deze manier kan de mantelzorger in contact worden gebracht met ervaren zorgverleners.

Wetenschapsbattle VBS Duinen
De Vrije Basisschool Duinen Bredene vertegenwoordigde dit jaar West-Vlaanderen tijdens de Wetenschapsbattle. Als lokale N-VA
afdeling zijn we hier bijzonder trots op! De Wetenschapsbattle is een wedstrijd waarbij telkens vijf wetenschappers hun onderzoek
presenteren in een Vlaamse lagere school. De kinderen tussen zes en twaalf jaar oud selecteren vooraf welke thema’s ze interessant
vinden en beslissen de dag zelf wie de trofee voor de beste presentatie in handen krijgt. De winnaars van de verschillende battles
nemen het nadien tegen elkaar op tijdens de Grote Finale.
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De voedselpakketten van Sint-Vincentius

Onveilig naar school

N-VA Bredene zet graag mensen in de kijker die zich belangeloos inzetten voor onze gemeenschap.
Gemeenteraadslid Marie-Jeanne Colsoul en Jeannot Vanhille werken na een lange carrière als onderwijzeres reeds jaren voor de vzw St -Vincentius. Die organisatie werd ooit gesticht door een Parijzenaar voor
hulp aan mensen uit achterbuurten.

Schoolgaande kinderen in Bredene lopen een groot risico het slachtoffer te worden van een verkeersongeval door gebrek aan veilige oversteekplaatsen en degelijke fietspaden. N-VA-bestuurslid Marc
Maes zal blijven op dezelfde nagel kloppen.
We merken dat dit hier en daar tot wat resultaat begint te
leiden, maar dat er toch nog heel wat werk aan de winkel
is om onze kinderen en kleinkinderen op een veilige manier naar school te brengen en af te halen. Aan sommige
scholen is de toestand nog steeds schrijnend, dat wordt
door iedere ouder en grootouder bevestigd.

In de onthaalruimte van de Sint-Theresiakerk worden we
joviaal ontvangen. Marie-Jeanne vertelt dat ze dankbaar mogen rekenen op voedseloverschotten van Delhaize en Albert
Heijn.
Vrijwilligster Marie-Roze is babykledij aan het sorteren en
opplooien. Er staat ook een rek met mantels en schoenen.

De N-VA trekt aan de alarmbel om de meerderheid
wakker te schudden.

Mensen die zich in een sociaal kwetsbare positie bevinden,
zijn hier welkom. Naast het materiële is ook een luisterend
oor belangrijk!
Het welzijnswerk van Marie-Jeanne en Jeannot is parochiaal
ingebed, want naast giften in geld of natura zorgen ook de
leerlingen van VBS Duinen en de Dorpslinde jaarlijks voor
pakketjes. Ook de vormelingen organiseren telkens een
lekkere spaghettimaaltijd.

Onze kinderen en kleinkinderen zijn
ons dierbaarste goed. Als gemeente is
het uw taak hen te schermen en zo een
mooie toekomst te bieden.
Marc Maes
bestuurslid

Marie-Jeanne Colsoul
Gemeenteraadslid

Voor zes euro kan je de werking van Sint-Vincentius steunen door een koekjesassortiment te kopen.
Marie-Jeanne put veel voldoening uit het werk, waar ze niet enkel verborgen leed leert kennen, maar ook veel dankbaarheid
en vriendschap ervaart.

De autosnelwegen van Bredene
N-VA Bredene vraagt een grotere pakkans, hogere boetes, snelheidspalen en zelfs camera’s in Bredene.
Het te snelle verkeer op onze Bredense wegen zorgt voor teveel slachtoffers. De statistieken bewijzen dat we
tot de slechtste leerlingen van de kustregio behoren!
Ook onze trouwe viervoeters zijn het slachtoffer. Niet zelden worden poezen voor de deur van hun baasjes van de weg gemaaid.
N-VA-bestuurslid Therese Vanneste deelde dit mee aan de gemeente, zonder reactie.

Nieuwjaarsreceptie 2018
Zoals elk jaar is de maand januari een feestmaand
vol nieuwjaarsfeesten en recepties. Ook N-VA Bredene
liet zich niet onbetuigd en pakte weer uit met een
spetterende receptie.
Het feest werd druk bijgewoond door de plaatselijke mandatarissen, de mensen van het arrondissementeel bestuur, het bestuur
afdeling Bredene en de vele sympathisanten. Eregast en spreker
was Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. Hij gaf
ons een kort overzicht hoe de “Verandering werkt”

 e aanpassing van de laagste
D
pensioenen is een feit.
Door de tax shift krijgen we meer
koopkracht.
Een eerlijk migratiebeleid
Er is ook aandacht voor mobiliteit
en dierenwelzijn.

Ook andere inwoners stuurden een mail aan de burgemeester over de verkeersonveiligheid in de Populierenlaan. De Zeelaan, Breeweg, Keerweg en Frankrijklaan lijken af en toe wel autosnelwegen. Elk leven is belangrijk en de zwakkeren verdienen bescherming.

bredene@n-va.be

Dit waren enkele belangrijke punten uit zijn fel gesmaakte
toespraak. Achteraf werd het glas geheven op het “ Verkiezingsjaar 2018”.
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Een tevreden N-VA-bestuur blikte
terug op deze geslaagde activiteit.

www.n-va.be/bredene
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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