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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 juni.

Aanleg (BPA) dat strenge voor-
schriften oplegde voor alle nieuwe 
gebouwen die er nog kwamen.

Mich Van Opstal

In de praktijk bleek dat allemaal 
niet te volstaan. Een actiecomité, 
met Mich Van Opstal als een van 
de drijvende krachten, zette zich in 
voor een betere bescherming van de 
unieke Concessiewijk. Als lid van 
de toenmalige Volksunie, nam Van 
Opstal in 1982 deel aan de gemeente- 
raadsverkiezingen met de lijst ‘De 
Haan 2000’. Een van de belang-
rijkste programmapunten was de 
bescherming van het erfgoed.

Volledige bescherming in ‘95

Ook kandidaat op de lijst toen, was 
huidig burgemeester Wilfried  
Vandaele. Hij zette zijn schouders 
mee onder de Concessie:  
Volksunieminister Johan Sauwens  
beschermde de volledige Conces-
sie als dorpsgezicht in 1995. Als 
schepen van Cultuur liet Vandaele 
in 2011 een herwaarderingsplan 
opstellen. Hij overtuigde toenmalig 
N-VA-minister Geert Bourgeois om 
dat plan goed te keuren. Op basis 
daarvan kende de Vlaamse overheid 
intussen al enkele miljoenen euro 
subsidies toe aan de Concessie.

Concessie van 
De Haan 25 
jaar beschermd
Het is dit jaar 25 jaar geleden  
dat de Concessie van De Haan 
 beschermd werd als dorpsgezicht. 
De gemeente besteedt daar de 
komende maanden bijzondere 
aandacht aan.

Zo komen er informatiepanelen in 
de Potinière en een brochure die 
het verhaal vertelt van de weg naar 
bescherming van de Concessie. Al 
in 1981 bestond er een gedeeltelijke 
bescherming om onze waardevolle 
gebouwen te behouden. Vanaf 2004 
kwam er een Bijzonder Plan van 

Vlaamse Regering investeert in strand Wenduine (p.4)Extra natuur in De Haan (p.3)

De Haan krijgt 46.000 euro voor  
ondersteunen kwetsbare inwoners
De Vlaamse regering heeft extra maatregelen aangekondigd om de gevolgen  
van de coronacrisis voor kwetsbare gezinnen te verzachten.

Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering.  
Voor De Haan bedraagt die zo’n 22.500 euro. De bedoeling is om dat geld te 
besteden aan de lokale armoedebestrijding en om onze kwetsbare huishoudens te 
ondersteunen.

Daarnaast is er ook financiële ondersteuning voor kwetsbare gezinnen en  
alleenstaanden met een laag inkomen. Zij kunnen een voucher gebruiken voor 
lokale aankopen. Dat bedrag komt neer op zo’n 24.000 euro. “Ik ben blij dat er wat 
extra aandacht komt voor de meest kwetsbaren in onze gemeente”, zegt 
gemeenteraadslid Jan Vermast.

De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht Samen tegen corona

 Gemeenteraadsleden Trui Minne-Jonniaux (N-VA) en Marleen Maes 
(Groen) maken samen mondmaskers, onder goedkeurende blik van 
Lucrèce Baert-Mattens.

 Het 3000ste exemplaar was er een voor de burgemeester, met het 
wapenschild van onze deelgemeenten.

 Huidig burgemeester Wilfried Vandaele heeft een groot 
aandeel in de bescherming van de Concessie. Hier is hij 
op stap met minister Sauwens en toenmalig burgemeester 
Cattrysse.
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Beste inwoner

Ook onze gemeente gaat al sinds half 
maart gebukt onder de coronacrisis. 
Het zijn moeilijke tijden voor mensen 
die ziek werden en voor hun omgeving. 
Moeilijk ook voor veel zelfstandigen 
en werknemers. De Vlaamse Regering, 
onder impuls van de N-VA en minister-
president Jambon, trof onmiddellijk 
steunmaatregelen. En het Vlaams 
Parlement, met onze fractievoorzitter 
Wilfried Vandaele, paste al tal van  
procedures aan omdat die in  
crisistijd niet meer correct gevolgd  
konden worden.

Het gemeentebestuur verdient alle lof 
voor de manier waarop het de crisis in 
De Haan aanpakte. Onze burgemeester 
toonde eens te meer aan dat hij zonder 

problemen een grote organisatie kan 
leiden. Straten, speelpleinen, de  
bibliotheek, de sporthal en woonzorg-
centra. Overal gebeurde wat moest 
gebeuren, telkens met de beslissingen 
van de Nationale Veiligheidsraad in het 
achterhoofd. Ook de opeenvolgende ver-
soepelingen werden correct toegepast.

In dit nummer hebben we het niet  
alleen over de politiek. Ons hoofdartikel 
laat Rebecca Zwaenepoel-Pollet aan het 
woord. Rebecca is lid van onze N-VA-
afdeling en werkte met coronapatiënten. 
Ook gemeenteraadslid Trui Minne-
Jonniaux zien we aan het werk met het 
maken van mondmaskers. 

Zoals u ziet, zijn onze mensen voor en 
achter de schermen bezig om u te  
beschermen tegen het virus. Zij  
hopen, net als wij allemaal, dat we deze 
crisis snel overwinnen.

Bart Lippens
Voorzitter  

N-VA De Haan
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“Fier dat ik mocht werken 
op COVID-19-afdeling”

Rebecca Pollet, lid van het Bijzonder Comité Sociale 
Dienst in De Haan, werkt als verpleegkundige op de dienst 
urologie in het AZ Damiaan in Oostende. Een job die ze 
met hart en ziel uitoefent. Sinds het begin van de corona-
pandemie werkte ze voltijds op een COVID-afdeling.

Hoe reageerde je toen ze vroegen om op een COVID-afdeling

te werken?

Toen de coronacrisis uitbrak in Vlaanderen, veranderde 
er veel in het ziekenhuis. Ook voor mij. De consultaties 
stonden op een laag pitje, dus er was minder werk op onze 
dienst. Toen de directie me vroeg om voltijds te werken op 
de nieuwe COVID-afdeling, moest ik dat even laten  
bezinken. Maar uiteindelijk zijn verpleegkundigen er om 
patiënten te helpen. Dus de keuze was vrij snel gemaakt.

Hoe was het daar? 

Zeker in het begin was het aanpassen. We werkten in een 
ploegensysteem met weekendwerk. Eigenlijk best een  
uitdaging voor mij, maar ik wilde dit absoluut tot een goed 
einde brengen. Werken in een beschermingspak is  
allesbehalve evident. De patiënten noemden ons  
marsmannetjes, omdat we op een of ander buitenaards 
wezen leken. 

Achteraf bekeken was het zelfs veiliger om te werken op de 
COVID-afdeling dan op mijn gewone dienst urologie. Daar 
droegen we enkel een chirurgisch mondmasker en af en toe 
een plastieken schort. 

Was het emotioneel zwaar? Kun je dat van je afzetten als je

thuiskomt?

Het was een zware periode, zowel fysiek als mentaal. Er lagen 
veel zwaar hulpbehoevende patiënten op onze afdeling. Dat 
vergt altijd een extra inspanning. Maar iemand zien sterven, 
meestal eenzaam, dat is mentaal toch een harde klap. Het was 
ook raar om de ‘betere’ patiënten geen vooruitgang te zien 
boeken. Ook zij werden alleen maar verzorgd door verplegers 
met zware beschermingspakken. 

Indien we daar behoefte aan hadden, konden we wel een 
beroep doen op een psychologe om eens te praten. Zelf had 
ik daar niet echt nood aan. Uiteraard neem je je werk als 
verpleegkundige altijd deels mee naar huis, zeker in deze 
bijzondere omstandigheden. Maar ik kon dat goed plaatsen 
en was eigenlijk wel fier om daar te mogen werken.

Ben je intussen weer aan de slag op je gewone dienst?

Sinds begin mei werk ik inderdaad weer op de consultatie 
urologie. De artsen stonden erop dat ik terugging. 
Langzaamaan sloten er steeds meer COVID-afdelingen  

in ons ziekenhuis. Mijn hulp was dus niet meer zo dringend  
nodig. Na mijn laatste shift moest ik me wel verplicht laten  
screenen op het coronavirus. ’s Avonds kreeg ik een telefoontje 
van de directeur van het AZ Damiaan: negatief!

Hoe pik jij de draad van het ‘normale leven’ weer op nu er 

stilaan versoepelingen zijn?

Ik leef opnieuw in mijn dagelijkse ritme van werk en gezin.  
Gelukkig maar. Daarnaast geniet ik ervan om te gaan lopen of 
wandelen. Maar ik vrees dat het nooit meer echt hetzelfde zal 
zijn als voor maart 2020.

Erfgoedpluim De Haan
De gemeenteraad van De Haan heeft een ‘erfgoed-
pluim’ in het leven geroepen. Daarmee geeft de  
gemeente mensen een schouderklopje die hun  
erfgoedpand volgens de regels van de kunst hebben 
gerestaureerd.

Aan de erfgoedpluim is geen geldbedrag verbonden. 
De eigenaars ervan krijgen wel een bordje dat ze aan 
de gevel van het pand kunnen bevestigen. Van zodra 
de coronabeperkingen voorbij zijn, zal de gemeente de 
pluim voor het eerst uitreiken.

In de praktijk zal het bijna altijd gaan over beschermde 
monumenten, panden in een beschermd dorpsgezicht of 
panden op de ‘Inventaris van Bouwkundig Erfgoed’.

Parkeren moet 
makkelijker voor 
zorgverstrekkers
Mensen die dat willen, kunnen met een sticker 
kenbaar maken dat zorgverstrekkers tijdelijk  
mogen parkeren voor hun garagepoort op hun 
oprit. Dat voorstel van onze gemeentelijke Open  
& N-VA-lijst werd inmiddels goedgekeurd door  
de gemeenteraad.

“Zorgverstrekkers moeten zich voortdurend 
verplaatsen van de ene naar de andere patiënt 
en in een dichtbebouwde omgeving is het vaak 
moeilijk om parkeerplaatsen te vinden”, zegt 
gemeenteraadslid Trui Minne-Jonniaux.

Extra natuur in De Haan 
De Vlaamse Regering stelde eind mei het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders Oudenburg-Jabbeke-Stalhille’ definitief vast. 
In totaal komt er zo’n 240 hectare extra natuurgebied bij.

Het plan heeft betrekking op grote delen van de gemeenten De Haan, Jabbeke en Oudenburg. Het bakent de natuurlijke structuur 
binnen het erfgoedlandschap ‘Polder Klemskerke-Vlissegem’ af. De omzetting van bepaalde historische graslanden naar  
natuurgebied zorgt er ook voor dat zij een cruciale rol in de waterhuishouding kunnen blijven spelen.

Uitbreiding Uitkerkse Polder

Enkele maanden eerder ondertekende 
minister van Leefmilieu Zuhal Demir een 
ministerieel besluit voor de uitbreiding van 
de Uitkerkse Polder. De extra percelen van 
het natuurreservaat liggen onder meer op het 
grondgebied van Wenduine.

Met de uitbreiding komt de totale  
oppervlakte van de Uitkerkse Polder nu op 
meer dan 430 hectare. “De Uitkerkse Polder 
was al het grootste reservaat voor  
weidevogels in ons land. Dat wordt alleen nog 
maar versterkt. Vogelsoorten die 20 à 30 jaar  
geleden nog maar zelden te zien waren,  
broeden nu weer in groten getale”, reageert 
schepen van Leefmilieu Mathieu Delbarge 
tevreden.

 De Uitkerkse Polder is nu meer dan 430 hectare groot.
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 Rebecca in haar 
beveiligingspak. 

Rebecca Pollet
Lid van het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst

Het gemeentebestuur van De Haan nam in coronatijden volgende maatregelen

Elk gezin krijgt een waardebon: betaal 
slechts 25 euro voor een bon van 50 euro

Korting op gemeenteconcessies voor 
handelaars en marktkramers 

Vijf mondmaskers voor iedere inwoner Oprichten van een corona-noodfonds Belastingen worden voorlopig niet geïnd

Korting op de taks op kamerverhuur

5x

Vlaamse Regering  
investeert 20 miljoen  
euro in strand Wenduine
De Vlaamse Regering heeft 20,4 miljoen euro vrijgemaakt 
voor de werken aan het strand van Wenduine. Er komen 
nieuwe strandhoofden/golfbrekers om te vermijden dat het 
zand telkens opnieuw wegspoelt. De aanpassingen zullen in 
verschillende fases uitgevoerd worden over een periode  
van twee jaar. In oktober gaan de werken van start.  
“Daarbovenop kwam ook nog eens drie miljoen euro voor  
de zandopspuitingen dit voorjaar”, meldt Vlaams  
volkvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. In oktober gaan de werken van start.

 Aan de erfgoedpluim is geen geldbedrag verbonden, eigenaars krijgen wel 
een naambordje.

Trui Minne-Jonniaux en Rebecca Zwaenepoel-Pollet. 

50 euro
De Haan

Hang de Vlaamse 
Leeuw uit op 11 juli!
Op 11 juli vieren we onze 
Vlaamse feestdag. Door deze 
uitzonderlijke omstandigheden 
gaat de traditionele viering 
jammer genoeg niet door. Toch 
willen we de straten kleuren 
met onze fiere Vlaamse Leeuw.  
Wij hangen onze vlag alvast 
buiten, jij toch ook? 
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