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Veilig thuis in een welvarend De Haan-Wenduine

“Met steun uit Brussel”

Wilfried Vandaele haalt 
tientallen miljoenen naar 
onze gemeente 
We hoorden de burgemeester in een campagnefilmpje 
zeggen dat onze gemeente “zeker niet vanuit Brussel” 
bestuurd moet worden. Een sneer in de richting van 
onze lijsttrekker en kandidaat- burgemeester Wilf-
ried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en se-
nator. Een bijzonder onverstandige uitspraak. Het is 
mede dankzij Vandaele  dat er de voorbije jaren tien-
tallen miljoenen “vanuit Brussel” naar onze gemeente 
zijn gevloeid. Ziehier slechts enkele voorbeelden:

Strand en dijk: 28,2 miljoen euro
Tussen 2012 en vandaag investeerde de Vlaamse overheid via het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust 22 443 503 euro in 
het herstel van de stranden van Wenduine en De Haan, onder 
andere met zandopspuitingen. Vlaams volksvertegenwoordiger 
Wilfried Vandaele zette zich hiervoor in. 

De Vlaamse overheid investeerde via de Afdeling Kust 5 729 319 
euro in de nieuwe zeedijk voor Wenduine. Vandaele kwam 
hiervoor herhaaldelijk tussen. Binnenkort worden er ook nog 
werken uitgevoerd aan de golfbrekers.

Erfgoed: 2,4 miljoen euro
In 2012 liet toenmalig schepen Wilfried Vandaele een herwaar-
deringsplan opstellen voor de Concessie in De Haan. Vlaams 
minister Geert Bourgeois (N-VA) keurde het plan goed. Daar-
door kwamen er restauratiepremies van de Vlaamse overheid 
voor waardevolle gebouwen in de Concessie. Sinds 2012 werden 
er 269 dossiers goedgekeurd, voor een totaal bedrag van 
2 374 468 euro. 

Verkeer: 10,1 miljoen euro 
Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) keurde in 2017 de aanbe-
steding goed voor de werken aan de Ringlaan in Wenduine. 
Dit nadat Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele, 
nochtans geen lid meer van het schepencollege, hiervoor was 
tussengekomen op vraag van het gemeentebestuur, dat het 

dossier zelf niet vlot kreeg. De minister stelt hiervoor via het 
Agentschap Wegen en Verkeer 6 105 609 euro ter beschikking. 
De Lijn investeert 3 990 000 euro in de tramverbinding tussen 
Wenduine en Harendijke.

Riolering: 11,6 miljoen euro
In een vorig leven was Wilfried Vandaele woordvoerder van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, verantwoordelijk voor onder meer 
de investeringen in rioolwaterzuivering, samen met Aquafin. 
Ook de voorbije jaren kwam Vandaele herhaaldelijk tussen voor 
rioleringsdossiers in onze gemeente. De voorbije periode kwam 
er een subsidie van 2 045 584 euro voor rioleringswerken in 
Vlissegem, De Haan-centrum, Vosseslag en Harendijke. Er is 
nog 2 miljoen euro op komst. Bovendien investeerde Aquafin 
zelf nog eens 7 527 260 euro (Vosseslag, Wenduine, Vlissegem).

Energie-eiland
Als het energieatol voor de kust van De Haan er nog niet ligt, 
dan is dat enkel en alleen de verdienste van Wilfried Vandaele, 
die het dossier “in Brussel” kon tegenhouden. De Bewust-meer-
derheid had hiervoor eerst een positief advies gegeven.

Onze gemeente mag en zal inderdaad niet “vanuit Brussel” be-
stuurd worden. Maar het is wel een goede zaak dat de gemeente 
bestuurd wordt door mensen die hun weg kennen in Brussel. 

Vlaams minister Ben Weyts en Vlaams volksvertegenwoordiger  
Wilfried Vandaele op de inhuldiging van de nieuwe zeedijk Wenduine.

De N-VA heeft een            voor onze gemeente
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Zandopspuitingen of eilanden? 

Golfbrekers Wenduine worden versterkt 
Op 15 maart hield de N-VA van De Haan-Wenduine opnieuw een gespreksavond over de kustbescherming. 
220 mensen zakten daarvoor af naar d’ Annexe. Sinds 2013 organiseerde Vlaams volksvertegenwoordiger 
Wilfried Vandaele al vijf infoavonden over het energieatol voor onze kust, de zeespiegelstijging, enzovoort. 
Nu ging het over de vraag of zandopspuitingen zin hebben en of er betere methodes bestaan.

Voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust 
(MDK) van de Vlaamse overheid namen Elias Van Quickel-
borne en Daphné Thoon het woord. Van Quickelborne is 
als projectingenieur verantwoordelijk voor de werken in en 
rond het Zwin, maar ook voor de zandopspuitingen voor De 
Haan. Daphné Thoon is eveneens projectingenieur bij MDK 
en speelde een thuismatch: zij is geboren en getogen in De 
Haan.

Beide sprekers legden uit waar de zwakke schakels zitten in 
de kustverdediging. Wenduine is zo’n zwakke schakel. De 
meeste werken om de kust te beschermen tegen de 1 000-ja-
rige stormen, zijn al uitgevoerd (bijvoorbeeld de nieuwe dijk 
met keermuur in Wenduine), zijn bezig (bijvoorbeeld de 
spuikom in Blankenberge) of staan in de startblokken (bij-
voorbeeld de stormvloedkering in Nieuwpoort). In de nabije 
toekomst worden de golfbrekers in Wenduine nog versterkt 
of komen er nieuwe bij.

Krien Hansen, beleidsmedewerker Noordzee bij Natuurpunt, 
pleitte ervoor om de natuur meer vrij spel te geven, zodat er 
automatisch duinvorming kan komen.

De verzanding van de Koninklijke Baan achter de duinen 
zou in dat opzicht volgens haar een goede zaak zijn. 

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoor-
diger, gaf tot slot een stand van zaken over het 
energieatol. 

Nieuw in gemeenteraad en OCMW:

Trui Minne-Jonniaux en 
Bart Lippens 
1  Trui Minne-Jonniaux in gemeenteraad

Andrée Flahaut was OCMW-voorzitster in De Haan van 1988 tot 
2012. Sindsdien was ze lid van de gemeenteraad. Nu er opnieuw 
gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, gaf ze de fak-
kel door aan Trui Minne-Jonniaux. Trui: “Ik vind het een mooi 
gebaar. Zo krijg ik de kans om me nog even in te werken en ben 
ik beter voorbereid om er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober voluit voor te gaan”.

Trui Jonniaux is gehuwd met landmeter Marc Minne en is kinderverpleegster van opleiding. Ze werkt in de Heideschool aan de 
Vosseslag en in de Zeeboon in De Haan. Daarnaast is ze coördinator van de babysitdienst van de Gezinsbond De Haan/Klems-
kerke.

2  Bart Lippens in OCMW-raad
Als lid van de OCMW-raad wordt Trui Minne-Jonniaux opgevolgd door Bart Lippens (31 jaar), voorzitter van N-VA De 
Haan-Wenduine en penningmeester voor het arrondissementsbestuur Oostende-Veurne-Diksmuide. Hij is de zoon van tandarts 
Carine Laseure uit Wenduine. Als apotheker programmeert hij robots om geneesmiddelen te doseren voor patiënten in zieken-
huizen en ouderen in woonzorgcentra.

In het parlement
1  Houtkachels 

Minister Schauvliege kondigde onlangs aan dat ze een premie zou 
geven aan mensen die hun oude kachel vervangen door een nieuwe. 
"Een slecht gebruikte nieuwe kachel kan vervuilender zijn dan een 
correct gebruikte oude kachel", repliceerde Wilfried Vandaele. 

2  Poldergrasland
Voor weilanden die lange tijd onder water staan, kunnen landbou-
wers hun Europese subsidies verliezen. Dat antwoordde minister 
Schauvliege op een vraag van Wilfried Vandaele. Vandaele reageerde 
scherp: “Ik heb altijd geijverd voor de bescherming van de polder-
graslanden. De landbouwer met natte graslanden buffert water en 
slaat CO2 op. Voor mij mag daar een vergoeding tegenover staan. Het 
minste wat wij als Vlaamse overheid kunnen doen, is ervoor zorgen 
dat die mensen hun subsidie niet verliezen”, besloot Vandaele.

Voor Bart Lippens en Trui Minne-Jonniaux 
is de campagne al gestart.

Een volle zaal voor de infoavond over kustbeveiliging.

Energie-eiland nog niet geschrapt
De baggeraars willen een kunstmatig eiland van 4 kilometer lang 
op 2,5 kilometer breed bouwen op 5 kilometer voor de kust van De 
Haan, op de Wenduinebank. Vandaele verhinderde in 2015 dat de 
federale regering een concessie zou toekennen. Intussen vroegen de 
baggeraars Europese subsidie aan.  

Deze zomer wordt een nieuw Marien Ruimtelijk Plan ter inzage 
gelegd van de bevolking. De media berichtten al dat er geen plaats 
meer is voor energie-eilanden, zodat die dus worden afgevoerd. Wilf-
ried Vandaele vindt dat boerenbedrog: “De twee zones die specifiek 
aangeduid waren voor energieopslag zijn inderdaad weg. Maar er zijn 
wel vijf zones "voor commerciële en industriële activiteiten". De bouw 
van een energie-eiland is zo’n activiteit. Voor de kust van De Haan 
blijft er dus een zone liggen waar een atol kan komen, alleen heeft het 
kind nu een andere naam en schuift de zone een beetje op richting 
Bredene. 

Op 19 en 20 april was Wilfried 
Vandaele als ondervoorzitter 
van het Vlaams Parlement te 
gast in het parlement van  
Saksen (Dresden). Op de foto 
met Matthias Rössler,  
parlementsvoorzitter (CDU).

Wilfried Vandaele met Jaak Van Assche, 
fractievoorzitter voor de N-VA in Bonheiden.

De Haan

Gemeenteraadsleden Matti Delbarge en Jan Vermast: "Onze 
gemeente moet eindelijk werken als een modern bedrijf. Je moet 
veel meer online kunnen regelen. Er moet één aanspreekpunt zijn 
waar je met al je vragen terecht kan. En binnen de 24u moet je 
een antwoord krijgen."



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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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