
  de haan@n-va.be I  www.n-va.be/de haan I jaargang 2018 I nr. 1 I februari

V.U.: BART LIPPENS, KERKSTRAAT 78 BUS 201, 8420 WENDUINE

DE HAAN - WENDUINE KLEMSKERKE
VLISSEGEM
VOSSESLAG

HARENDIJKE

Nieuw politiek project voor onze gemeente
De bestuursmeerderheid in De Haan is uit elkaar gevallen. Besluiteloosheid en getouwtrek stuurden vele 
dossiers in het honderd: het watersportcentrum in De Haan en dat in Wenduine, de tennisvelden op het 
Astridplein in Wenduine, het nieuwe politiekantoor… zijn maar enkele voorbeelden.

Bart Lippens, voorzitter N-VA De Haan-Wenduine: 
“Onze gemeente moet eindelijk geleid worden door 
iemand met ervaring en kennis van zaken. Door iemand 
die een sterke ploeg rond zich kan verzamelen en orde 
op zaken stelt. Onze gemeente is een parel aan de kust en 
moet eindelijk weer respect afdwingen”.

Een nieuwe lijst
Enige tijd geleden verklaarde Wilfried Vandaele, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en senator, zich bereid een nieu-
we lijst op poten te zetten. Hij kreeg daarvoor meteen de 
steun van de N-VA en van de niet-partijgebonden groep 
SAMEN. Maar ook andere sterke figuren meldden zich 
intussen aan. Evengoed politici met ervaring als nieuwe 
mensen.

Een naam als een klok is die van Rudi Cattrysse, eerste 
schepen in De Haan. Vader Ivan Cattrysse was 20 jaar 
lang burgemeester. Rudi: “Ik heb geen N-VA-partijkaart, maar 
ik wil met Wilfried Vandaele over partijgrenzen heen samen 
bouwen aan een ploeg die goed overeenkomt en een sterk be-
leid uitstippelt voor onze gemeente”. 

Wilfried Vandaele zal de lijst trekken.

  Wilfried Vandaele 
Lijsttrekker

Gespreksavond Kustbescherming

Zandopspuitingen of eilanden?
Over de manieren om aan “kustverdediging” te doen, 
bestaan heftige discussies. Zijn opspuitingen de 
beste methode? Moeten we de natuur haar gang laten 
gaan? Moeten we kunstmatige eilanden bouwen, 
zoals het fameuze “energie-atol”? Deskundigen gaan 
met elkaar en met u in debat. 

  Daphne Thoon en Elias Van Quickelborne, 
projectingenieurs Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust: Standpunt van de 
Vlaamse overheid.

  Krien Hansen, Beleidsmedewerker Noordzee bij 
Natuurpunt: Standpunt van de milieubeweging.

  Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegen-
woordiger en senator: stand van zaken  
“energie-atol” voor De Haan.

Donderdag 15 maart 2018 om 20u
In Annexe, Leopoldlaan De Haan
(Achter gemeentehuis - iedereen welkom - toegang gratis)

 Veilige snelwegparkings p. 2 Bezoek aan het Zeepreventorium p. 3
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Snelwegparking Jabbeke
De parking aan de E40 ter hoogte van Jabbeke (afrit De Haan) is een probleemplek. Migranten proberen er 
in vrachtwagens te klimmen om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Eind januari kwam er zelfs iemand 
om het leven toen hij de snelweg opliep om politiecontrole te vermijden. 

Agressieve verstekelingen
Wie in ons land aankomt en asiel aanvraagt, krijgt onderdak 
en eten. Maar “transitmigranten” vragen geen asiel bij ons, ze 
willen immers naar het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen gedra-
gen zij zich soms agressief tegenover vrachtwagenchauffeurs en 
politie, de chauffeurs en transportfirma’s krijgen in Groot-Brit-
tannië ook zware boetes als zij verstekelingen aan boord hebben. 

Veilige snelwegparkings
Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon en 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken willen 
vermijden dat er aan onze kust “een tweede Calais” ontstaat. 
Voortaan worden snelwegparkings dan ook extra bewaakt. Het 
uiteindelijke doel moet zijn de mensensmokkelaars uit te scha-
kelen, die veel geld verdienen aan de ellende van anderen.

  Wilfried Vandaele met staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Energie-eiland voor Zeebrugge in plaats van De Haan?
De baggeraars DEME en Jan De Nul, verenigd in de groep iLand, dienden enkele jaren geleden een plan 
in om een “energieatol” te bouwen op de Wenduinebank voor de kust van De Haan. De plaatselijke N-VA 
organiseerde toen informatieavonden waarop de initiatiefnemers, energiedeskundigen en zeespecialisten 
het woord kregen. 
Het eindoordeel van het aanwezige publiek was duidelijk: een 
energie-eiland voor De Haan is geen goed idee. De vragen over 
het vis- en garnalenbestand op de Wenduinebank, de invloed 
van de stromingen op de kustlijn en de impact op het toerisme 
bleven immers onbeantwoord. Ook de visuele hinder van het 
1,5 kilometer brede en 2,8 kilometer lange eiland, op amper 4 
kilometer van de kust, maakt mensen bezorgd.

Stap in de goede richting
Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) nam het 
dossier “mee naar Brussel” en slaagde erin de bouw tegen te 
houden. Van meet af aan stond Vandaele op het standpunt dat 
het atol beter bij de haven van Zeebrugge zou worden gebouwd. 

Bij het tot stand komen van het eerste Marien Ruimtelijk Plan 
slaagde hij erin een extra zone voor een eventueel energie-eiland 
in te laten kleuren voor Zeebrugge. Aanvankelijk was enkel De 
Haan ingekleurd. 

Eind 2017 maakte iLand bekend dat het nu inderdaad bekijkt 
om het eiland voor Zeebrugge te bouwen in plaats van voor De 
Haan. 

Wilfried Vandaele: “Dat is een stap in de goede richting, maar 
we zijn er nog niet. Het Marien Ruimtelijk Plan wordt momen-
teel herzien. Dat MRP zal bepalen waar het eiland uiteindelijk 
kan komen.

  Meer info: www.kusteilanden.be
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In het parlement 
van Wales
Op 16 november 2017 ontmoette onder-
voorzitter van het Vlaams Parlement Wilf-
ried Vandaele in Cardiff Dafydd Elis-Tho-
mas, de minister van Cultuur, Toerisme en 
Sport van Wales in het Welshe parlement.

Marva 75
Zangeres Marva –Marva Mollet – werd op 23 maart 1943 geboren in De Haan 
en sinds meer dan 10 jaar woont ze opnieuw in onze gemeente. Op voorstel van 
toenmalig schepen van Cultuur Wilfried Vandaele huldigde de gemeente De 
Haan haar naar aanleiding van haar 65ste verjaardag. Ter gelegenheid van  
Vlissegem kermis waren er een  
tentoonstelling en optredens,  
bijgewoond door honderden fans. 

Dit jaar wordt Marva 75. Waarom 
zou de gemeente geen informatie-
bordje aanbrengen op de plaats waar 
het geboortehuis van Marva stond, 
op de hoek van de Molendreef en de 
Grotestraat? Uiteraard in overleg met 
de huidige eigenaars.

Unizo-stage 
Op dinsdag 5 en woensdag 13 
december 2017 was Jérémie 
Mouriaux, zaakvoerder van 
Delhaize De Haan, als “stagiair” 
te gast bij Wilfried Vandaele, 
ondervoorzitter van het Vlaams 
Parlement. Unizo selecteerde tien 
zaakvoerders om aan het initiatief 
deel te nemen.

Bezoek aan Zeepreventorium
Op 1 december 2017 bracht een 
tiental West-Vlaamse N-VA-
parlementsleden een werkbezoek 
aan het Zeepreventorium in De 
Haan. Dit op uitnodiging van 
plaatselijk Vlaams parlementslid en 
senator Wilfried Vandaele.

“De N-VA krijgt stilaan een bijzondere band 
met het Zeepreventorium,” glimlacht Wilf-
ried Vandaele, “Bart De Wever stelde hier 
destijds zijn boek voor over zijn vermage-
ringskuur, en schonk de opbrengst aan het 
Zeepreventorium”.

Het Zeepreventorium werd in 1925 opgericht om tuberculose-
patiënten te verzorgen. Later verschoof de klemtoon naar jonge 
patiënten met astma en mucoviscidose. Vandaag worden ook 
obesitas en enkele zeldzame aandoeningen er behandeld. Door-
dat de behandelingen zeer intensief zijn, stelt het Zeeprevento-
rium 265 mensen tewerk. Meer dan 60 procent van de patiënten 
komt uit een gezin dat onder de armoedegrens leeft.

Wilfried Vandaele: “Mijn collega’s waren bijzonder onder de 
indruk van het uitstekende werk dat hier gebeurt. Van enkele 
knelpunten die hier naar voren werden geschoven, maken we 
zeker werk in de parlementen.”

In de namiddag nam Vandaele zijn bezoekers mee naar de Con-
cessie, het historische hart van De Haan, waar hij uitleg gaf over 
het bouwkundig patrimonium en het erfgoedbeleid.

  Het gezelschap kreeg tekst en uitleg van hoofdarts 
Ann De Guchtenaere en directeur Rudi Reyntjens. 



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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
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