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Wilfried Vandaele, uw kandidaat voor 26 mei
Op 26 mei trekken we opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees  
parlement. De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma.  
In De Haan kunt u rekenen op uw burgemeester, Wilfried Vandaele. Hij staat op de vierde plaats voor  
het Vlaams Parlement. We leggen hem een paar vragen voor.

Inwoners fluisteren soms: “Vandaele wordt minister en dan kan 
hij geen burgemeester blijven.” Klopt dat?
“Vooral in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
de tegenpartij dat gerucht inderdaad rondgestrooid. Als we een 
nieuwe West-Vlaamse minister kunnen leveren, dan ga ik ervan 
uit dat dat Sander Loones zal zijn, onze lijsttrekker voor de 
Kamer. Zelf ben ik zeker geen vragende partij voor een minister- 
portefeuille. Ik ben nu burgemeester van de mooiste kust- 
gemeente en ik wil dat goed doen.”

Kun je dat wel goed doen als je ook parlementslid bent?
“Als burgemeesters van Mechelen, Antwerpen, Oostende, Aalst … 
dat kunnen, dan moet het voor die van De Haan ook wel lukken. 
Toen ik geen schepen meer was in De Haan, vertoefde ik zo 

goed als elke dag in Brussel. Ik nam daar veel extra werk op de 
schouders, onder meer als senator, als ondervoorzitter van het 
Vlaams Parlement, als lid van het partijbestuur, als coördinator 
voor de thema’s leefmilieu en ruimtelijke ordening … Intussen 
nam ik ontslag als senator. Als ik in mei opnieuw verkozen word, 
is het de bedoeling nog meer van die extra taken stop te zetten. 
Zo blijft er zeker voldoende tijd vrij voor De Haan.

Ik heb in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen beloofd 
dat ik in Brussel mijn best zou doen voor onze gemeente. Maar 
dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ik opnieuw verkozen 
word als parlementslid. Dan kan ik meer dan ooit onze lokale 
dossiers behartigen op Vlaams niveau.”
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Inspraakavonden in alle deelgemeenten
In hun verkiezingsprogramma’s hadden alle partijen de mond vol van een  
betere communicatie tussen het gemeentebestuur en de bevolking.  
Het nieuwe schepencollege voegde meteen de daad bij het woord en  
hield in februari en maart per wijk of deelgemeente een inspraakavond 
onder de titel ‘Uw burgemeester luistert’. 

Op die avonden konden de inwoners van gedachten wisselen met de leden  
van het schepencollege. De zes avonden trokken telkens volle tot overvolle  
zalen. Het gemeentebestuur bekijkt nu alle opmerkingen en vragen.  
Vragen en antwoorden komen nadien op de website.  
 
Burgemeester Wilfried Vandaele verzekert een goede opvolging:  
“Kleine problemen proberen we meteen op te lossen en we houden 
zoveel mogelijk rekening met alle bezorgdheden bij de voorbereiding  
van ons meerjarenbeleidsplan.”

N-VA De Haan bezoekt 
Vlaams Parlement en  
Afrikamuseum
N-VA De Haan-Wenduine organiseerde op 20 februari voor de 
zesde keer een bezoek aan het Vlaams Parlement. ’s Ochtends 
trok de volle bus met 60 deelnemers eerst naar het vernieuwde 
Afrikamuseum in Tervuren. In het Vlaams Parlement maakten  
de gasten na de middag kennis met het gloednieuwe  
bezoekerscentrum, dat uitleg geeft bij de geschiedenis en de 
werking van het Parlement. Tot slot volgden een rondleiding 
en een bezoekje aan de plenaire zitting die aan de gang was.

De zes inspraakavonden 
trokken volle zalen.

3 miljoen euro aan extra 
zand voor De Haan
De voorbije 
maanden spoelde 
opnieuw flink wat 
zand weg door de 
voorjaarsstormen. 
Burgemeester 
Wilfried Vandaele 
maakte onmiddel-
lijk een afspraak 
met minister Weyts, 
die toezegde om 
in De Haan voor 3 miljoen euro zand op te spuiten. Het gaat om 
223 000 m3 zand. De werken liepen vertraging op door het slechte 
weer.

In het kader van het Masterplan Kustveiligheid deed de Vlaamse 
overheid de voorbije jaren al tal van ingrepen aan de kust om het 
hinterland beter te beveiligen tegen zeespiegelstijging en zware 
stormen. In Wenduine bijvoorbeeld werd een keermuur gebouwd 
op de dijk. 

Kaken vinvis Antonius 
bijna terug
Deze zomer organiseert de gemeente in Schelpestik 
(Vosseslag) een tentoonstelling rond de kaken van 
vinvis Antonius. Antonius spoelde op 25 oktober 
2018 aan op het strand van De Haan. Wilfried  
Vandaele kon de Universiteit Gent ervan overtuigen 
de kaken te verwijderen en schoon te maken.  
Dat proces is nu zo goed als voltooid.
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De Haan krijgt subsidies voor armoedeproject
De Haan diende bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag in rond armoedebestrijding. Minister van 
Armoedebestrijding Liesbeth Homans besliste aan het project van De Haan het maximumbedrag van  
50 000 euro toe te kennen. 

Onze burgemeester Wilfried Vandaele deed zijn best om de minister te overtuigen van het belang van het project. Zo maakte hij  
meteen zijn verkiezingsbelofte waar om meer steun voor onze gemeente te zoeken in Brussel. 

Sociaal netwerk vergroten 
“Armoedebestrijding is een belangrijk punt in ons beleidsprogramma 2019-2024”,  
aldus Vandaele. “Mensen in armoede hebben vaak geen of een te zwak sociaal netwerk. 
Dit project wil dat verhelpen door de zelfredzaamheid van mensen in armoede te  
verhogen. De medewerkers van het OCMW en de betrokken politici leveren hier  
goed werk.”

Nieuw bestuur voor N-VA De Haan-Wenduine
Op 10 februari koos de N-VA-afdeling van De Haan-Wenduine een nieuw bestuur. Apotheker Bart 
Lippens werd als aftredend voorzitter unaniem bevestigd in zijn functie. Als ondervoorzitter verkozen 
de aanwezige leden unaniem Naomi Museeuw. Zij is preventieadviseur in de bouwsector. 
De andere verkozen bestuursleden zijn: Dirk Adriaenssens, Freddy Baert, Alain Desmaele, Dominique De Rijcker-Heyrick, 
Willy Horemans, Ivan Ipskamps, Marc Minne, Joeri Rousseau en Eric Wouters. De gemeenteraadsleden en de leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst (het vroegere OCMW) maken automatisch deel uit van het bestuur. Dat zijn burge-
meester en volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele, schepen Mathieu Delbarge, gemeenteraadsleden Jan Vermast en Trui 
Minne-Jonniaux, en lid van het bijzonder comité Rebecca Zwaenepoel-Pollet.

Samenwerking over de partijgrenzen heen 
Burgemeester Vandaele beklemtoonde in zijn toespraak nog eens dat de gemeentelijke lijst ‘Open & N-VA’ bestaat uit 
N-VA’ers, liberalen, mensen van de vroegere Lijst Burgemeester, van SAMEN, en onafhankelijken. Die goede samenwerking 
over de partijgrenzen heen is een enorme troef en moet dan ook absoluut blijven bestaan.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen
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