
 | 
 R

EG
IO

N
IE

UW
S 

 | 
 G

EN
T-

EE
KL

O 
 | 

 1
1 

FE
BR

UA
RI

 2
01

1 
 |

18

Regionieuws

   TE KOOP!

Provinciebestuur zet ‘zorgcentrum 
Lemberge’ in de etalage 
Eind januari voerden 120 personeelsleden uit het provinciaal zorgcentrum Lemberge actie op de 
provincieraad Oost-Vlaanderen. De actie kwam er na een personeelsvergadering naar aanleiding van 
een voltallige beslissing op de provincieraad in december om onderhandelingen op te starten met 
kandidaat-overnemers!

Dat de vakbonden en de personeels-
afgevaardigden op geen enkele ma-
nier voorafgaandelijk offi cieel wer-
den ingelicht over de beslissing van 
de provincieraad betreur t ACV 
Openbare Diensten heel sterk. 
Op 26 januari 2011 ging er een pro-
vinciaal overleg door met de sociale 
maribel als agendapunt. De beslis-
sing van de provincieraad van de-
cember 2010 werd niet eens als agen-
dapunt vermeld. Na een syndicale 
personeelsvergadering en na aan-
kondiging van de actie, werd het 
overleg echter één dag vervroegd en 
werden we uiteindelijk offi cieel in-
gelicht van de plannen van het pro-
vinciebestuur.

ACV Openbare Diensten heeft altijd 
duidelijk gesteld dat het provinciaal 
zorgcentrum Lemberge openbaar 
moet blijven. Op het overleg drukte 
het bestuur ons met de neus op de fei-
ten: ouderenzorg is geen taak meer 
van de lokale (provinciale) overheid! 
Het was voor de afgevaardigden en 
het personeel een enorme klap, we-
tende dat alle personeelsleden zich 
heel hard inzetten voor hun zorgcen-
trum. In dezelfde week besliste het 
bestuur om het zorgcentrum via een 
Europees aanbestedingsbulletin de-
fi nitief in de ‘etalage’ te zetten!

Wordt vervolgd! We volgen dit dos-
sier op de voet en zullen niet nalaten 
verdere initiatieven te nemen om het 
zorgcentrum openbaar te houden! 

Als dit een voorbode is van het toe-
komstig lokaal beleid, dan geeft ACV 
Openbare Diensten nu al aan dat zij 
zich zal blijven verzetten tegen een 
uitverkoop van lokale overheids-
diensten. Naar aanleiding van dit 
dossier en de privatiseringsdrang 
van het OCMW in Wachtebeke heb-
ben ACV Openbare Diensten Gent-
Eeklo een duidelijk standpunt inge-
nomen: ‘handen af van onze openba-
re sector’! 
In uitvoering van de congresresolu-
ties van het nationaal congres van 

ACV Openbare Diensten in decem-
ber 2010, hebben we hierover een dui-
delijk bericht gelanceerd en zijn we 
hierover een actieplan aan het uit-
werken, om zo tegen de ‘bollekens-
kermis in 2012’ (gemeente- & provin-
cieraadsverkiezingen) heel duidelijk 
ons standpunt kracht bij te zetten. 
Als het moet, zullen we dit doen met 
strategische acties!
 

Meer informatie kan u vinden op 
www.acv-lrb-gent.be 
of neem gerust contact op met 
Peter.Wieme@acv-csc.be

  Knesselare-Aalter

Bezoek biogas-
centrale Eneco 

ACV Knesselare-Ursel organi-
seert op vrijdag 18 februari 
een bezoek aan de biogascen-
trale Eneco.
Sinds 2010 bevindt zich op het 
terrein van Dhr. Wittevrongel 
te Aalter een biogasinstalla-
tie. Met een vermogen van 
2.830 kW en een opbrengst 
van 22.640 MWh voorziet de-
ze installatie energie voor 
meer dan 6.000 gezinnen. Dit 
zorgt ook voor een CO² reduc-
tie van 8.377 ton. Een biogas-
installatie haalt de energie uit 
het gistingsproces van bio-
massa zoals mest en organisch 
afval.

Vrijdag 18 februari 2011 – 
10 uur  
Aalterweg 4, 9880 Aalter
(langs de Knokseweg tussen 
kruispunt Aalter Brug en Knes-
selare)
Het bezoek start om 10 uur en 
zal 1 uur in beslag nemen.
Parkeren kan op het terrein.

Deelnemen is gratis maar kan 
enkel na inschrijving!

Inschrijven vóór 15 februari 
2011 bij Jan Van der Haeghen
Tel. 0486 51 27 92 – E-mail: 
j.vanderhaeghen@acv-csc.be

Knesselare-Aalter

Mik op een job. 
Solliciteren kan 
je in Deinze 
leren!
De deelnemers krijgen infor-
matie over het belang van een 
opgefriste CV en een origine-
le motivatiebrief. Verder 
overlopen we een aantal tips 
om je voor te bereiden op een 
sollicitatiegesprek.

Donderdag 17 februari van 
14 tot 17 uur in het ACV 
Deinze, Gentstraat 79 bus 1.

Schrijf je in bij de bijblijfcon-
sulenten Fien Huygebaert, 
f.huygebaert@acv-csc.be, 
09 265 43 97 
of Herman Dewettinck, 
h.dewettinck@acv-csc.be,
09 265 43 92.

ACV en VOKANS brengen 
beweging in je loopbaan

Workshop: Val op in 2 seconden: de perfecte CV en 
motivatiebrief  
In deze workshop leggen we u uit wat een CV en mo-
tivatiebrief inhoudt. Daarna gaan we dieper in op de 
verschillende soorten CV's die er bestaan (functionele, 
complete en gecombineerde). We bekijken samen de 
opmaak en structuur van een CV en bepalen wat er nu 
juist in een motivatiebrief moet staan. Als afsluiter ge-
ven we u een eerste aanzet tot het schrijven van uw 
eigen CV en sollicitatiebrief.

Deze workshop heeft een groepsgerichte benadering 
met als voordeel dat de deelnemers ervaringen kun-
nen delen, elkaar stimuleren en onderlinge steun kun-
nen bieden. Na deze workshop is er nazorg voorzien. 
De eigen CV kan hierin gefi naliseerd worden.

Donderdag 24 februari van 18.30 tot 21 uur in Vo-
kans Gent-Eeklo, F. Van Ryhovelaan 241 te 9000 Gent.
Inschrijven via  0477 97 90 50 of gent-eeklo@vokans.be  

Deinze
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