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FREDERIC
DEVOS
LIJST
BURGEMEESTER

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Beste inwoner van onze mooie gemeente,
Stilaan loopt mijn mandaat als uw schepen ten einde. Dagdagelijks heb
ik mij de voorbije legislatuur ingezet. Grote en kleine projecten werden
gerealiseerd, straten en pleinen vernieuwd en de gemeentelijke dienstverlening werd gevoelig verbeterd. Zelf kreeg ik van de collega’s uit de
gemeenteraad ook de gelegenheid om enkele bakens te verzetten: de
oprichting van de Dienst Communicatie en de Cel Lokale Economie, de
lancering van een nieuwe gemeentelijke K-huisstijl en zoveel meer.
Dit schepenmandaat was voor mij tegelijk ook heel verrijkend. Ik ontmoette
tal van nieuwe mensen, leerde de kneepjes van het politieke vak en kon in
diverse belangrijke dossiers het verschil maken. Dit smaakt naar meer. Ik
zou het een hele eer vinden om ook komende legislatuur deel te mogen
uitmaken van deze dynamische bestuursploeg!
En dus engageer ik mij als VLD’er voluit op de kartellijst van Open VLD
en CD&V. De “Lijst Burgemeester”. Zeg voor mijn part gerust “De lijst
van Marc Vanden Bussche”. De man die onze gemeente de voorbije decennia weer op de kaart bracht. En voor mij persoonlijk ook een leermeester.
Regelmatig nog sta ik versteld hoe Marc de rest altijd een stapje voor is.
Zowel qua visie als qua werkkracht.
Daarom ook durf ik u, beste inwoner, oproepen om op 14 oktober 2012
Marc Vanden Bussche opnieuw tot burgemeester te stemmen. Volgens mij
is hij de enige kandidaat-burgemeester die onze gemeente met de broodnodige daadkracht kan besturen. Hij. En niemand anders.
Straks, na de zomervakantie, barst de verkiezingsstrijd los. Het verkiezingsdrukwerk zal dagelijks uit uw brievenbus puilen. Aan u om te wikken,
te wegen en te beschikken. Ikzelf zal een eerder sobere campagne houden:
één folder met een verkiezingsprogramma. That’s it. Maar via mijn website www.fre.be wordt u vanaf nu dagelijks op de hoogte gehouden van
het heetste verkiezingsnieuws. Voor de rest bestond mijn campagne uit...
jarenlang hard werken. Voor onze gemeente waar we allemaal zo fier op
zijn. En vooral: voor haar inwoners. U, dus. Het was me een eer. Graag wil
ik zo doordoen: met evenveel werklust en enthousiasme. Ik hoop dat u mij
hierin wil steunen.
Vriendelijke groeten,
Frederic Devos,
uw schepen.
www.fre.be
facebook.com/fredevos
twitter.com/fredevos

Frederic Devos (39) is de fiere papa
van Thibault (12) en Camille (15).

Schepen van
enthousiasme
Politiek is Fre’s passie. De liefde voor
onze gemeente is hierin de drijfveer.
Frederic Devos is schepen van:
• Communicatie (= informatie,
PR, huisstijl & imago).
• Middenstand & lokale economie.
• Sociale zaken & welzijnsbeleid.
• Informatisering & administratieve
vereenvoudiging.
• Contacten met de strijdkrachten.

Fre Devos: schepen met een missie.
Met mondjesmaat zal Fre zijn
“missies” loslaten op zijn website
www.fre.be. Deze worden gekruid
met foto’s, eventueel filmpjes, tekst
en uitleg. Hier geven we alvast de 5
eerste missies beknopt prijs.

BIO

Zijn job is tegelijk zijn hobby. Als
zaakvoerder van het reclamebureau
WestkustMedia, is hij onder andere
verantwoordelijk voor de uitgave van
Westkust Magazine. Vorig jaar richtte
Fre nog een dochter-onderneming
op: Carwaxx, een schoonheidssalon
voor auto’s.
Voorts houdt Fre van… het leven.
Maten. Onze gemeente. Humor.
Gezelligheid. Schoonheid. Ogen.
Sushi. Voetbal. Zand. Politiek. Ski.
Gin&Tonic. Durf. Feest. De zee. En
vriendelijke mensen.

MISSIES

deel 1

Niet alleen grote projecten…
Het moeten niet allemaal mega-projecten zijn. De aanleg van een knus
speelpleintje kan het comfort van onze inwoners evenzeer verhogen.
Daarom graag ook aandacht voor de “kleine dingen”: onderhoud voetpaden, openbare verlichting, netheid, enzovoort.
Zorgzaam voor senioren
Ons dienstenpakket voor senioren blijven uitbreiden, opdat de zilveren
generatie zo lang mogelijk comfortabel thuis kan blijven wonen. Want
eigen haard is goud waard.
Bouw van een trendy fuifzaal
Een oude belofte die dringend moet waargemaakt worden! Zo snel het
kan! Belangrijk hierbij is de locatie. Zo toegankelijk mogelijk, maar
tegelijk met zo weinig mogelijk overlast. Het kan! Verschillende locaties
zullen in september worden voorgesteld op www.fre.be.

VOOR MEER
MISSIES & MEER
UITLEG: CHECK

WWW.FRE.BE

Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen
Er moet nieuwe woonuitbreiding worden aangesneden in Wulpen. Voorts
moet het gemeentebestuur de vrijgekomen gronden van de Basis
Koksijde aanwenden als betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen.
Extra-ondergrondse parkings in Koksijde-Bad
De aanleg van een gratis ondergrondse rotatieparking onder het plein
voor de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde-Bad. Het plein zelf kan dan
volledig heringericht en autoloos gemaakt worden. Shoppers en
toeristen kunnen dan ofwel betalend parkeren in het centrum ofwel
gratis aan de kerk.

WWW.FRE.BE
Volg de verkiezingsslag
op de voet!

Vanaf nu kan u dagelijks de verkiezingsslag in onze
gemeente volgen op www.fre.be.
U krijgt er zowel inhoudelijke info als uitsmijtertjes,
zoals filmpjes én een fijn fotodagboek.
Mis niets van de actie!
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Marc Vanden Bussche

15

Luc Deltombe
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Stéphanie Anseeuw
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Inge Vandekeere
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Guido Decorte
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Lander Van Hove

4

Herwig Vollon
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Nog niet bekend
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Dorine Geersens
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Chris Vanheule
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Greta Delie-Suber
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Ine Deburchgraeve

7

Paul Casselman
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Bieke Dalle
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Frédéric Devos
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Christophe Bakeroot
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Claire Fagoo
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Annick Van Rossem
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Carol Gunst
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Dirk Dawyndt
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Katrien D’Haveloose
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Henk Ghyselen
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Ronny Calcoen
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Hylke Castelain
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Albert Serpieters
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Kara Supeley
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Foto cover: Gerrit Devink. Foto binnen: Roel Leuridan.
Groepsfoto achter: Dries Decorte. Uitgiftedatum: 09/07/2012.
V.U.: Frederic Devos, Tamarixstraat 3 te Koksijde (gsm 0475 50 37 30).
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