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Wilfried Vandaele kandidaat-burgemeester
N-VA De Haan-Wenduine en SAMEN, de groep van onafhankelijken, trekken samen naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018. Intussen duidde de groep ook de lijsttrekker aan: Vlaams volksvertegenwoordi-
ger en senator Wilfried Vandaele. 

Bart Lippens, voorzitter van N-VA De Haan-Wenduine: 
“Wilfried is zeven jaar schepen geweest en heeft toen een berg 
werk verzet. Eindelijk werd een beleid uitgestippeld in De Haan. 
Vandaag is het in het schepencollege echt amateurisme troef. 
Denk maar aan de strandclub Windhaan en aan de tennisvelden 
Astridplein Wenduine. De zinloze rechtszaken stapelen zich op 
en dat op kosten van de inwoners. Onze gemeente verdient echt 
wel beter en wij hebben de man met de kennis en de ervaring.”

Matti Delbarge, gemeenteraadslid en woordvoerder van 
SAMEN: “Met Wilfried Vandaele brengen N-VA en SAMEN 
zonder meer de meest ervaren politicus van De Haan-Wenduine 
in stelling. Hij zetelt ongeveer 30 jaar in de gemeenteraad, was 15 
jaar provincieraadslid, en is sinds 2009 Vlaams volksvertegen-
woordiger. In 2014 werd hij ook senator in opvolging van Bart 
De Wever, toen die burgemeester werd van Antwerpen. Vandaag 
is hij zelfs ondervoorzitter van het Vlaams Parlement (naast Jan 
Peumans).”

Vriend en vijand roemen Wilfried Vandaele om zijn dossier-
kennis en werkkracht. De verschillende kranten riepen hem 
in 2014 uit tot primus onder de Vlaamse parlementsleden 
(De Morgen, de Standaard en Het Nieuwsblad) en tot actief-
ste van West-Vlaanderen (Het Laatste Nieuws en Krant van 
West-Vlaanderen). 

Wilfried Vandaele: “De mensen van de groep SAMEN en de 
N-VA vormen al sinds 1982 een hechte vriendengroep. Elke 
maand zitten zo’n 20 mensen samen om de gemeenteraad voor 
te bereiden en in al die jaren is er nooit een conflict geweest. Er 
heerst altijd een plezante sfeer. Dat is onze grote sterkte in verge-
lijking met de andere politieke groepen in de gemeente”.

Heraanleg Ringlaan Wenduine
Er wordt al jaren gepalaverd over de 
heraanleg van de Ringlaan Wen-
duine, maar er kwam maar geen 
schot in de zaak. Dankzij Wilfried 
Vandaele zijn de werken eindelijk 
gestart. Het schepencollege heeft op 
een bepaald moment zijn hulp ge-
vraagd en hij slaagde erin zowel de 
subsidiedossiers voor riolering als 
voor wegenaanleg vlot te trekken. 

De totale kostprijs is 11,9 miljoen euro. In 
het project zitten ook fietspaden, goed voor 
een bedrag van 1,4 miljoen. “Wij ijveren 
al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt 
Matti Delbarge. “Wij hebben destijds hard 
geijverd voor het fietspad aan de Drift en 
Driftweg, en tussen De Haan en Vlissegem. 
Ook de verbinding via de Grotestraat naar 
Nieuwmunster moest al lang gerealiseerd 
zijn, maar dat is een zaak voor de gemeente 
en provincie.” 

Vandaele zal de lijst trekken  
en doet meteen een gooi naar  

het burgemeesterschap.

 Mathieu Delbarge, Gemeenteraadslid N-VA/SAMEN
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Energie-eiland komt weer boven water
Nadat Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele er in april 2015 in slaagde het energie-eiland voor 
De Haan tegen te houden, bleef het stil rond het project. Tot vandaag: de initiatiefnemers vroegen subsidie 
aan bij Europa om het project alsnog te realiseren.

In 2013 kwam er een plan op tafel om voor de kust van De Haan 
een atol te bouwen om energie van de windmolenparken op zee 
in te stockeren. De bevolking van De Haan had grote moeite met 
dit project: een kunstmatig eiland op de Wenduinebank, 4,2 km 
lang en 2,5 km breed, op amper 5 km van de kust. Vragen over 
de impact op het leven in zee, de stromingen en het toerisme 
bleven onbeantwoord.

Toen iLand, een groepering van baggeraars, een concessie aan-
vroeg bij de federale regering om het eiland te bouwen, slaagde 
Wilfried Vandaele erin het project tegen te houden. In de con-
cessievoorwaarden stond immers dat de kosten voor het eiland 
niet doorgerekend mochten worden aan de consument. Dat was 
in de plannen van iLand wel het geval. 

Sindsdien bleef het stil rond het eiland. Maar nu diende 
iLand een subsidieaanvraag in bij de Europese Commissie 
om het eiland alsnog te bouwen. Volgens de aanvraag wil 

iLand starten met het project in 2021 en gaat het eiland 1,327 
miljard euro kosten.

Ter Zee wordt commercieel 
project
N-VA/SAMEN betreurt de gang van zaken rond het 
project Ter Zee aan de Ringlaan in Wenduine. Op de 
plaats waar een zorgcentrum zou komen, verrijzen 
straks appartementen. Een commercieel project in 
plaats van een project in het algemeen belang.

Bart Lippens, voorzitter van de N-VA: “Wilfried Vandaele ver-
zette zich zo’n 12 jaar geleden tegen de plannen van de socialis-
tische zuil om aan de Ringlaan in Wenduine een megalomaan 
zorgcentrum op te richten. Toen hij in 2006 schepen van Ruim-
telijke Ordening werd, slaagde Vandaele erin om in overleg met 
de buurt een compromis te vinden. De initiatiefnemers hielden 
meer afstand van de buren en beperkten het volume. Daarbij 
werd steeds in het achterhoofd gehouden dat het hier ging om 
een project van algemeen belang: een zorg- en revalidatiecen-
trum waar ook plaatselijke inwoners terecht konden en waar 
heel wat werkgelegenheid mee gepaard zou gaan.

De serviceflats aan de site Ter Zee (Wancourtstraat) worden 
echter omgevormd tot 56 appartementen voor alleenstaanden 
en eenoudergezinnen. En op de rest van het terrein verrijzen 
vier appartementsblokken, met aan de kant van de Ringlaan 
5 verdiepingen (één meer dus dan Vandaele destijds vergunde 
voor het zorgcentrum) en 4 verdiepingen aan de achterkant. Die 
blokken bevatten samen 84 woongelegenheden. Dat brengt het 
totaal op de site dus op 140 woongelegenheden.

 Meer info: www.kusteilanden.be

 Wilfried Vandaele: “wij zijn voorstander van batterijen 
of waterstof om energie op te slaan. Als men dan toch een 
eiland wil, waarom niet bij de haven van Zeebrugge?”

 “Welke visie heeft de meerderheid? Worden bestaande 
villa’s aan de Ringlaan straks allemaal vervangen door  
appartementsgebouwen? Geen mens die het weet!”,  
benadrukt Bart Lippens.
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Pleidooi voor visie op strand en toerisme
Op de gemeenteraad hield gemeenteraadslid Jan Vermast een emotioneel pleidooi 
om voor het strand van De Haan-Wenduine eindelijk een visie te ontwikkelen.

“We hebben een schitterend strand, maar de inrichting ervan trekt op niets als je vergelijkt met 
andere kustgemeenten. Sommige strandkabines horen thuis op het containerpark en de meubels 
die sommige strandbars gebruiken, zouden zelfs door de kringloopwinkel geweigerd worden. Er is 
geen algemene visie over waar we met ons strand en ons toeristische beleid naartoe willen. Ook het 
gebrek aan sanitaire voorzieningen blijft voor mij een doorn in het oog”, benadrukt Vermast.

Vermast is geen beginneling als het over toerisme en logies gaat: hij baat twee hotels uit en met zijn 
B&B won hij in 2014 ‘Met Vier in Bed’ op VTM.

Waardevolste bossen  
ter discussie
Nadat hij ervoor 
zorgde dat de 
historische 
poldergraslan-
den een extra 
bescherming 
kregen, steunde 
Vandaele ook 
volop het plan 
van de Vlaamse 
Regering om 
dat ook te doen 
voor 12 500 ha 
waardevolle 
bossen. Het 
gaat om bossen 
die in woonzone, industrie- of landbouwgebied liggen, maar vaak 
eeuwenoud zijn. De eigenaars zouden schadevergoeding krijgen. De 
kaart waarop de bossen aangeduid werden, bleek echter vele fouten te 
bevatten en het plan werd ingetrokken.

Check voor Zeepreventorium

Op 12 mei kwam Vlaams volksvertegenwoordiger 
Danielle Godderis-T’Jonck met een delegatie van Alve-
ringem een check van 5000 euro overhandigen aan het 
Zeepreventorium. De actie was een initiatief van Franci-
ne, de uitbaatster van het café bij Brouwerijmuseum De 
Snoek. Wilfried Vandaele heette de groep welkom.

Hubertmolen  
Wenduine
Gemeenteraadslid Ronny Vandaele stel-
de in de gemeenteraad vragen over de 
Hubertmolen in Wenduine. Er zit een 
barst in de wieken en de molen moet 
hersteld worden. De gemeente kocht 
ook één van de twee molenhuisjes aan 
voor 200.000 euro. 

Dat is meer dan de geschatte waarde 
(180.000 euro). De gemeente wil het 
huisje inrichten als museum, wat nog 
eens een flinke duit gaat kosten.

Naar Wouter Deprez 
voor Kom Op Tegen 
Kanker
Op 11 mei bracht Wouter Deprez 
de voorstelling “Bloemen, Bijen 
en Borstbollen” in Oostende. 
Deprez vertelde op zijn onnavolg-
bare wijze over de ziekte van zijn 
vrouw en hoe zijn gezin daar-
mee omgaat. Wilfried Vandaele, 
kompaan van Wouter als het om 
de bescherming van onze bossen 
gaat, veilde twee tickets waarvan 
de opbrengst naar Kom op tegen 
Kanker ging en trok met de meest 
biedende naar de voorstelling.

 Omdat het dossier bleef aanslepen overhandigde 
Vandaele op ludieke wijze een bijl aan minister 
Schauvliege. Niet om bos te kappen, maar om knopen 
door te hakken. Het heeft niet mogen baten.



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

Naam: Voornaam:
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Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


