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martine matthys, schepen van jeugd en welzijn, www.martinematthys.be

De Grendel

Na de realisatie van het administratief cen-
trum De Grendel voor koolkerke en sint 
Jozef, werd een paar jaar geleden ook nog 
eens de omgevingsaanleg aangepakt. De 
groenzone werd totaal heraangelegd en de 
wandel- en fietsverbindingen zorgen voor 
een vlotte verbinding tussen de omringen-
de woonzones. Dankzij onze burgemeester 
Patrick moenaert kregen wij de kans om via 
een inspraakmoment onze voorstellen te 
formuleren. Hij stelde ook middelen van het 
stedenfonds ter beschikking om dit prach-
tige project te financieren.

speelpleintjes

koolkerke en st.- Jozef tellen heel wat nieuwe en ver-
nieuwde speelpleinen: het Ghandiplein, de Grendel, wijk 
kruisabele, Hemelbeekstraat, Vaartbekeweg,… De aanleg 
van deze pleinen gebeurt altijd volgens hetzelfde stra-
mien: de jeugddienst organiseert een inspraakmoment 
voor kinderen, ouders en omwonenden, in samenwer-
king met de groendienst wordt het plan ontwikkeld en 
vervolgens wordt dit plan voor verfijning nog eens voor-
gelegd aan de buurt. Dan volgt de uitvoering en wordt 
het resultaat aan de buurt overgedragen met een offici-
eel moment en een receptie. De eerstvolgende in de rij 
is het speelpleintje in de wijk De Grendel. 

KsA De Blauwvoet

omdat hun oude lokaal in de Arendstraat 
door brand verwoest werd, kreeg ksA De 
Blauwvoet in 2004 een nieuw jeugdlokaal op 
de sportpleinen in de Gemeneweidestraat. 
ondertussen werd deze dynamische jeugd-
beweging slachtoffer van zijn eigen succes: 
het aantal leden neemt zienderogen toe. De 
bouw van een extra lokaal drong zich bij-
gevolg op. 2012 is een magisch jaar voor de 
ksA want op hun site wordt een nieuw lokaal 
gebouwd. Ze kunnen daarbij gebruik maken 
van de nieuwbouw + investeringsvergoeding 
die de stad Brugge jaarlijks voorziet voor de 
vele jeugdbewegingen. De laatste jaren wordt 
extra geld voorzien voor energiezuinige en 
brandveilige lokalen.
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De werken aan de oude 
spoorwegbedding langs de 
sint-Pietersgroenestraat zijn 
gestart. met een eigentijds ont-
werp wordt de spoorbedding 
omgetoverd tot een groene 
wandel- en fietsverbinding, 
met aansluiting op het recre-
atieve fietsroutenetwerk over 

de Blankenbergse Dijk. Naast 
het wandel- en fietspad komt 
een looppiste. Verspreid over 
het traject worden een aantal 
zitplaatsen aangelegd op en 
in de hellingen van de bed-
ding. kinderen zullen de hoog-
teverschillen als spelelement 
kunnen smaken. En de volwas-

senen zullen kunnen verpozen 
op houten banken. Aan één 
van de zitplaatsen komt er 
een pick-nicktafel en aan alle 
zitplaatsen voorziet men een 
fietsstalling met papierkorven. 
Groenschepen Franky Demon 
hoopt de vernieuwde spoor-
wegberm nog deze zomer te 
kunnen inluiden, waar naar 
eigen zeggen ‘iedereen aan 
zijn trekken komt’. Een hele 
mooie realisatie voor de be-
woners van sint-Pieters én een 
meerwaarde voor de sportieve 
recreanten.

Georgina Roets-Denolf
gemeenteraadslid
provincieraadslid

Als oCmW-raadslid van Brug-
ge en beheerder van het AZ 
st.-Jan, ben ik bijzonder fier 
op de uitbouw van het sociaal-
medisch park “molenerf”, be-
staande uit o.a. de hoofdzetel 
van het oCmW, het AZ st.-Jan, 
WZC “De Vliedberg”

ons fusieziekenhuis AZ st.-Jan 
Brugge oostende AV telt 1240 
erkende bedden en stelt bijna 
4000 personeelsleden te werk. 
Het nieuwe verloskwartier, de 
nieuwe operatiezalen in een 
optimale steriele omgeving, 
en de vernieuwde intensieve 
neonatologie getuigen van een 
kwalitatieve innovatie waarbij 
de zorg voor de patiënt cen-
traal staat.

De nieuwe WZC (woonzorg-
centra) van ons oCmW, zoals 

“De Vliedberg”, bezorgen de 
bewoners heel wat wooncom-
fort. met Dr. Vancouter als 
coördinerend geriater wordt 
de klassieke “taak”gerichte 
zorg omgebogen tot een 
echte “persoons”gerichte zorg 
waarbij de totale persoonlijk-
heid van de bewoner prioritair 
wordt. Dit is een nieuwe zorg-

visie uitgewerkt door professor 
kitwood van de universiteit 
Bradford, wetenschappelijk 
onderbouwd en wereldwijd 
verspreid via intensieve oplei-
dingen.

katrien Deklerck
oCmW-raadslid Brugge
katrien.deklerck@skynet.be
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Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in ons land, maakte zich 
op voor een nieuwe hoogspanningsverbinding die de energie van de windmolen-
parken aan land moet brengen en dacht daarbij aan een bovengrondse verbinding 
dwars door koolkerke. Terecht maakten veel koolkerkenaars zich daarover zorgen. 
De metershoge masten zijn niet alleen ontsierend, de verbindingskabels zijn ook 
storend voor wie in de directe buurt woont. Het stadsbestuur kaartte het pro-
bleem aan bij de Vlaamse overheid. Daarop werd het tracé van de nieuwe hoog-
spanningskabel boven koolkerke geschrapt en vervangen door een ondergrondse 
leiding. schepen Boudewijn Laloo vindt het een wijze beslissing en een fraai staal-
tje van constructief overleg tussen overheid en bevolking.

Hieperdepiep hoera !
steeds meer jonge gezinnen vestigen zich in koolkerke 
en dat zorgde initieel voor een tekort aan kinderopvang 
tijdens de zomervakantie. Dit probleem werd meteen 
aangepakt en in 2009 werd in de vrije basisschool De 
smalle gestart met de vakantieopvang Hieperdepiep, 
voor peuters en kleuters. Hieperdepiep is een antenne 
van de buitenschoolse opvang ’t Ravotterke in Asse-
broek. schepen Boudewijn Laloo: “Het initiatief genoot 
vanaf de eerste dag grote bijval en beantwoordde dus 
duidelijk aan een behoefte. Daarom hebben wij niet ge-
aarzeld om de huurovereenkomst met De Smalle vanaf 1 
juli 2012 met drie jaar te verlengen.”

Werk mee aan de toekomst van onze stad
Heeft u een vraag over het stadsbeleid of de lokale CD&Vwerking
in onze stad? Of heeft u een suggestie voor wat
beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

uw lokale contactpersoon
Hendrik Dierkens
(hendrik.dierkens@telenet.be)
www.brugge.cdenv.be

uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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
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sportief Koolkerke
sportief Brugge is uiteraard meer dan Club en Cer-
cle want Brugge telt in totaal meer dan 300 erkende 
sportverenigingen die vrijwel dagelijks gebruik maken 
van de stedelijke sportinfrastructuur. In koolkerke zijn 
dat bijvoorbeed de jongeren van Dosko sint-kruis die 
hun talenten ontplooien op het jeugdvoetbalveld langs 
de Gemeneweidestraat. Het stadsbestuur laat die toe-
komstige Lukaku’s niet in de kou staan, ook niet letter-
lijk. Het terrein werd uitgerust met twee degelijke dug-
outs. ook de infrastructuur van de krachtbalvereniging 
sporting Brugge kreeg een grondige opknapbeurt. Een goeie basis voor nieuwe successen! 
schepen Boudewijn Laloo: “Het stadsbestuur kocht de nodige materialen aan voor zo’n 50.000 
euro, terwijl de leden van de krachtbalclub een groot deel van de werken zelf uitvoerden. Zo kon-
den de kosten worden gedrukt. Een fraai voorbeeld van efficiënte samenwerking”

Boudewijn Laloo, schepen van financiën, www.laloo.be
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