OPEN VLD-KRANT
Sint-Denijs-Westrem - Afsnee
13e jaargang oktober-november-december 2007
verschijnt driemaandelijks - Afgiftecentrum: 9050 Ledeberg
Beste Leden en sympathisanten,
Beste inwoner van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee,

De verkiezingen liggen al enkele maanden achter ons, maar
Open-VLD Sint-Denijs-Westrem&Afsnee heeft zeker niet
stilgezeten.
Wij nodigen u dan ook graag uit op ons alom gekende

“13 de Waterzooifestijn”
Deze gaat door in het Gildenhuis, Loofblommestraat 10A te SintDenijs-Westrem op vrijdag 7 december 2007 om 19u30.
Aperitief aangeboden door het bestuur
*
Waterzooi
of
Stoverij met brood
*
Versnaperingen en koffie
Dit alles voor de prijs van: leden € 15,00 niet-leden €17,00.
Inschrijven kan door contact op te nemen met Voorzitter Carl De
Decker op het nr. 0477/30.38.33.
Carl De Decker
Voorzitter Open VLD Sint-Denijs-Westrem&Afsnee
Verantwoordelijke uitgever: Carl De Decker, p/a Sint-Dionysiusstraat 51, 9051 Sint-DenijsWestrem

Telefonische bereikbaarheid van de OCMW-antenne Sint-

Denijs-Westrem
Op de OCMW-Raad van 13 november ll. stelde OCMW-Raadslid Carl De
Decker de volgende vraag aan OCMW-Voorzitter Geert Versnick: “De
OCMW-antenne in Sint-Denijs-Westrem is enkel bemand op
dinsdagvoormiddag van 8.30 tot 11.30 uur. Wanneer cliënten op andere
momenten bellen, wordt er niet opgenomen en niet doorgeschakeld. De
oproepen blijven bijgevolg onbeantwoord. Er is niets zo frustrerend om
naar het OCMW te bellen en totaal geen gehoor te krijgen. Kan er dan ook
op korte termijn een oplossing gevonden worden voor de antenne te StDenijs-Westrem? Blijkbaar kampen de andere antennes met hetzelfde
probleem. Kan dit probleem globaal aangepakt worden? Binnen welke
termijn kan dit gerealiseerd worden?
Antwoord:Uit een inventaris is gebleken dat de situaties in de antennes
allemaal verschillend zijn en dat een algemene oplossing niet mogelijk
was. Bovendien bevinden de bureaus, waar de moeilijkheden zich
voordoen, zich in gebouwen die geen OCMW-eigendom zijn, zijn de
telefoonnummers verbonden met centrales, die niet van het OCMW zijn en
zit het personeel niet steeds in dezelfde lokalen.
We hebben daarom de beslissing genomen: aan de cliënt het
telefoonnummer mee te geven van het welzijnsbureau en niet (meer) van
de antenne (idem wordt in de briefwisseling geen melding meer gemaakt
van het tel nr. van de antenne, enkel van het welzijnsbureau).
Alle binnenkomende gesprekken, die niet beantwoord worden, zullen
automatisch doorgeschakeld worden naar de balie, waardoor er altijd zal
worden opgenomen. Om dit alles te realiseren zijn er verschillende
technische aanpassingen doorgevoerd aan de centrales. De balies krijgen
deze week de nodige uitleg. Er is een e-mail vertrokken om alle betrokken
medewerkers van het OCMW op de hoogte te brengen van de
veranderingen. De cel Communicatie en Kwaliteit werd ook gecontacteerd
om de nodige ondersteuning te geven qua sensibilisering.
De opmerking van raadslid De Decker, dat het te lang duurt, kan ik
begrijpen, maar zoals u kunt zien hebben de diensten niet stil gezeten en
moet de komende weken alles operationeel zijn.
Raadslid Carl De Decker vond dit een afdoend antwoord maar benadrukte
wel dat hij zal toezien op de correcte en snelle uitvoering van deze
beslissing, zeker wat de bereikbaarheid in Sint-Denijs-Westrem betreft !
Parkeerproblemen Dionysiusstraat en Krijzeltand

De Sint-Dionysiusstraat en de Krijzeltand hebben af te rekenen met zware
parkeerproblemen. De voornaamste reden zou de recente uitbreiding van
de kantoorgebouwen zijn aan de Kortrijksesteenweg. Vooral de
plaatselijke handelszaken en de bewoners hebben overdag te kampen met
een acuut tekort aan parkeerplaatsen. Open Vld-fractievoorzitter en nieuw
bestuurslid van onze afdeling, Sami Souguir, heeft dit probleem tijdens de
commissie Openbare Werken van 12 november 2007 aangekaart bij de
schepen van Mobiliteit.
De schepen kondigde aan de situatie te onderzoeken aan de hand van een
nieuwe telling van de parkeercapaciteit. Op basis van deze resultaten zal
het stadsbestuur beslissen of er maatregelen zullen worden genomen. “Een
mogelijkheid zou erin kunnen bestaan om een zogenaamde “blauwe zone”
in te voeren waardoor niet-bewoners dienen gebruik te maken van hun
parkeerschijf. Hierdoor wordt er plaats voorzien voor de bewoners in de
buurt, en ontstaat er een rotatiebeweging van wagens van niet-bewoners,
waarmee men tegemoet zou kunnen komen aan de verzoeken van de lokale
middenstand”, aldus Sami Souguir.
Open VLD Sint-Denijs-Westrem&Afsnee blijft het dossier nauwlettend
opvolgen, alternatieve suggesties zijn steeds welkom!
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WORDT LID VAN DE OPEN VLD ST.DENIJS-WESTREM &AFSNEE
in 2008 én stort vandaag nog 15 EURO
op rekeningnummer 290-0385199-33
Hulde aan Fernand Vlaeminck
In november legde Fernand Vlaeminck zijn functie van penningmeester
neer. Fernand is maar eventjes 31 jaar penningmeester geweest van onze
afdeling. Daarnaast is hij in de jaren tachtig ook drie jaar voorzitter
geweest. Hij blijft evenwel actief in het bestuur. Fernand stond bekend als
een principieel en correct persoon. Zijn voorzitterschap werd gekenmerkt
door een stijgend aantal leden en bloeiende activiteiten. Als
penningmeester waakte hij met een grote nauwgezetheid op de financiën
van de afdeling. Hij laat dan ook een financieel gezonde afdeling na. Het
bestuur wenst Fernand Vlaeminck van harte te danken voor zijn grote inzet
en drukt de wens uit dat hij nog vele jaren als actief bestuurslid verder zal
functioneren.
Beste dank Fernand, namens het ganse bestuur.

Foto: Voorzitter Carl De Decker en Fractievoorzitter Sami Souguir

