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Vandaele: ‘strand snel herstellen’
Storm Dieter hield lelijk huis aan onze kust. Terwijl sommige poli-
tici veel woorden verspilden aan onze weggespoelde stranden, vond 
Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele de daden belangrijker: 
nog dezelfde dag had hij een onderhoud met minister Ben Weyts  
om de mogelijke oplossingen te bespreken.

Naar schatting spoelde anderhalf 
miljoen ton zand de zee in. Wenduine, 
deelgemeente van De Haan, is een van 
de zwakste plekken in de kustverdedi-
ging. Om die reden gebeurden in het 
kader van het Masterplan Kustveilig-
heid al belangrijke ingrepen: de dijk 
werd heraangelegd en een afsluitbare 
keermuur werd op de dijk gebouwd. 
Daarnaast werd het strand opgespoten. 

Vandaele: “De Vlaamse regering inves-
teerde aan de kust al 100 miljoen euro, 
waarvan 70 miljoen voor zandopspui-
tingen.” Weyts liet de schade meteen 
in kaart brengen (17 miljoen euro) en 
stelde een plan van aanpak op. “Als 
het weer het toelaat, wil de minister 
alles voor de paasvakantie herstellen. 
Voor de oostkust maken we gebruik 
van de bestaande contracten met de 
baggeraars. Daarnaast schrijven we ook 
nieuwe aanbestedingen uit”, besluit 
Vandaele.

Premie voor handelszaak in  
leegstaand pand weggestemd
Op de laatste gemeenteraad van 2016 diende  
Mathieu Delbarge (N-VA/Samen) een voorstel in  
om (startende) middenstanders die zich in een leeg-
staand handelspand vestigen, een premie te geven. 
 
In het voorstel staat een opsomming van de straten in de 
‘handelskernen’ die in aanmerking zouden komen. “Daarmee 
slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Delbarge: “we gaan de 
leegstand tegen en we steunen onze ondernemers.” N-VA/Samen 
stelde vast dat er momenteel geen enkele beloning bestaat  
voor wie leegstaande panden opnieuw in gebruik neemt.  
De Bewust-meerderheid stemde tegen het voorstel.

N-VA ondersteunde Music For Life
Op 23 december 2016 verkocht N-VA De Haan-Wenduine  
kaarsjes, koekjes en warme dranken ten voordele van Music for 
Life. In heel Vlaanderen zamelde de N-VA 43 000 euro in.  
Daarmee wordt op vraag van rolstoelatlete Marieke Vervoort 
onder meer de opleiding van assistentiehonden ondersteund.

 Wilfried Vandaele en Ben Weyts op de  
inhuldiging van de nieuwe zeedijk in  
Wenduine.

“Jammer dat de meerderheid 
niet inziet dat deze maatregel 
de leegstand tegengaat en 
ondernemers ondersteunt.”
Gemeenteraadslid Mathieu Delbarge
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Potinière beschadigd
In december 2016 stelde het schepencollege food trucks op 
in de Potinière. Mensen konden er allerlei hapjes nuttigen. 
Ondanks waarschuwingen van de gemeentelijke diensten dat 
de grasvelden en de ondergrondse sproei-installaties van het 
park niet bestand waren tegen zware voertuigen, volhardde 
het schepencollege in de boosheid. Het resultaat nadien was 
duidelijk: flink wat schade aan de grasperken en paden.

Zonnedelen mogelijk 
maken
De gemeente vernieuwt binnenkort enkele daken. Het grote 
platte dak van de technische loods in Wenduine krijgt een 
opfrisbeurt en de hondenclub in De Haan krijgt een nieuw 
gebouw. In de gemeenteraad vroeg Ronny Vandaele (N-VA/
Samen) om die daken minstens geschikt te maken om er 
zonnepanelen op te plaatsen. “Als de gemeente zelf geen pa-
nelen wil plaatsen, kan men inwoners de mogelijkheid geven 
dat te doen”, aldus Vandaele. De Vlaamse overheid werkt 
immers aan een systeem van ‘zonnede-
len’ waarbij mensen die zelf geen zon-
nepanelen kunnen leggen, dat kunnen 
doen op het dak van iemand anders. 

Wist je dat ...
 … de renovatie van de tweede verdieping van het gemeentehuis 1.006.228 euro gaat kosten? 
 … wij, na de brandweerhervorming, 967.246 euro per jaar betalen aan de brandweerzone?
 … De Haan jaarlijks zo’n 4,2 miljoen euro bijdraagt aan de politie Bredene-De Haan?
 … de gemeente 29.933.478 euro aan inkomsten (o.m. via belastingen en heffingen) wil innen in 2017?
 … de gemeente een spiksplinternieuwe bus koopt van 250.000 euro?

N-VA/Samen vroeg zich telkens af of het niet wat zuiniger kan...

Nieuw politiekantoor: De Haan gerold
Al meer dan tien jaar is er discussie over een nieuw politiekan-
toor voor de zone Bredene-De Haan. Het gebouw zou eerst in de 
oude Electrabelgebouwen komen in Bredene, vervolgens op het 
terrein van het nog steeds leegstaande rijkswachtgebouw aan de 
Driftweg in De Haan. 

Uiteindelijk besloot het vorige schepencollege dat het gebouw 
aan de Vosseslag zou komen, bij het Kennedyplein. De Haan 
kocht hiervoor zelfs een extra stuk grond aan. Maar de Be-
wust-meerderheid gooide deze plannen in de prullenbak. 

De politie zou ondergebracht worden in bestaande gebouwen 
bij het gemeentehuis van Bredene. Dat zou veel goedkoper zijn, 
want nieuwbouw was duurder. Maar wat zien we nu: er komt 
toch een nieuwbouw… in Bredene. De Haan en Bredene betalen 
elk een deel van de kosten voor de politie. Die verdeelsleutel 
is echter in het nadeel van De Haan. Maar daar kan enkel iets 
aan wijzigen als Bredene het daarmee eens is. Nu er nieuwe 
afspraken werden gemaakt over het politiegebouw, was dat het 
moment bij uitstek om ook de verdeelsleutel te wijzigen. Maar 
Bewust deed dat niet. De Haan liet zich dus eens te meer rollen 
door Bredene.

Vandaele: meest milieubewuste politicus  Dirk Draulans in Knack (25 januari 2017)

 Gemeenteraadslid Ronny Vandaele
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Ontvangst  
Catalaanse  
delegatie
Op dinsdag 10 januari 2017 
ontving Wilfried Vandaele, 
ondervoorzitter van het Vlaams 
Parlement, een Catalaanse dele-
gatie. Zij kwamen een voorstel 
voor een Catalaanse grondwet 
presenteren. De N-VA kijkt met 
interesse naar wat er in Catalonië, 
Baskenland en Schotland gebeurt. 
Ook zij werken immers aan meer 
zelfbestuur.

Op 13 mei 2016 bracht Wilfried Vandaele met collega’s een  
werkbezoek aan visrokerij Alloo in Brugge 

Op 25 november 2016 brachten de West-Vlaamse N-VA- 
parlementsleden een bezoek aan het Dienstencentrum  
Gid(t)s, dat zorgt voor onderwijs, werk en begeleiding voor  
meer dan 3000 kinderen en volwassenen met een beperking  
in West-Vlaanderen.

Klimaatproblemen aanpakken
In het Vlaams parlement bereikten meerderheid en oppositie een akkoord over een aantal concrete maatregelen om het klimaatprobleem 
aan te pakken. Wilfried Vandaele was hier één van de drijvende krachten:  “De opwarming van de aarde doet de zeespiegel stijgen en 
bedreigt onze gezondheid. Als we onze kinderen nog een toekomst willen bieden, moeten we de broeikasgassen terugdringen”.

Gebruik van kerkgebouwen
Gemeenteraadslid Jan Vermast (N-VA/Samen) pleitte ervoor dat onze kerken vaker gebruikt 
zouden worden voor allerlei activiteiten. Vermast: “Onze kerkgebouwen zijn belangrijke bakens 
en moeten behouden worden. Maar het is goed dat ze niet enkel voor de eredienst, maar ook voor 
andere activiteiten gebruikt kunnen worden. Uiteraard met respect! Dat er concerten e.a. worden 
georganiseerd, is prima. Maar wellicht is nog meer mogelijk.”

Nieuws uit het parlement

Werkbezoeken in de streek

 Vandaele geeft momenteel een lezingenreeks over de klimaatproblematiek. Hij sprak o.a. in ’t Schelpestik in De Haan op 1 december 
2016. 150 mensen kwamen luisteren. Op vrijdag 10 maart 2017 om 20 uur spreekt hij in Zaal De Kouter in Ichtegem. Op 27 april is hij 
te gast in Lichtervelde.

Verbod warrelnetten
Op initiatief van Wilfried Vandaele 
verbood de Vlaamse regering vorig 
jaar het gebruik van warrelnetten 
op onze stranden. De warrelnet-
ten bestaan uit zeer fijne draadjes 
waarin de vissen verstrikken. Maar 
ook zeehonden en bruinvissen ver-
strikken in de netten en stikken. Het 
verbod werpt vruchten af: in 2014 
spoelden 129 dode bruinvissen aan, 
in 2015 51 en in 2016 waren er dat 
nog slechts 11.

 Gemeenteraadslid Jan Vermast



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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