
De Haan in top 5 vaccinatie
Onze gemeente staat in de top 5 wat het aantal vaccinaties betreft . 
91 procent van de volwassenen (18-plussers) kreeg intussen minstens 
één prik.

Bijna 400 mensen meldden zich aan om als vrijwilliger te helpen. 
Hen allemaal inzetten kan niet, want er is steeds een basis nodig 
van vast gemeentepersoneel. Op kruissnelheid moet De Haan 40 
personeelsleden ter beschikking stellen. Acht auto’s met chauffeurs 
van de gemeente brachten intussen meer dan 400 minder mobiele 
inwoners naar het vaccinatiecentrum.

Onze burgemeester en zijn ploeg verdienen alle lof. Al anderhalf jaar 
zijn ze voortdurend in de weer om alles in goede banen te leiden. 
De burgemeester kreeg vele kaartjes en brieven van mensen die hem 
danken en gelukwensen met de organisatie van de vaccinatie. Wij 
dragen die bedankjes graag op aan alle medewerkers en vrijwilligers.

Bart Lippens, voorzitter N-VA De Haan-Wenduine

Recordsubsidie restauratie 
gemeentehuis 
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele 
(N-VA) kende voor de restauratie van het gemeentehuis van 
De Haan een recordsubsidie toe van 2.272.941 euro. Dat is 70 
procent van de subsidieerbare kosten. 

Het gemeentehuis, destijds een van de eerste luxehotels aan de 
kust, werd in 1899 gebouwd en in 1981 beschermd als monument. 
‘Le Grand Hotel du Coq’ telde 62 kamers. De gemeente kocht het 
gebouw in 1979 voor 35 miljoen Belgische frank (875.000 euro). In 
1985 werd het grondig gerestaureerd.  

Burgemeester Wilfried Vandaele, tevens fractievoorzitter voor 
de N-VA in het Vlaams Parlement, verdedigde het dossier bij de 
minister: “Dergelijke investeringen zijn voor een gemeente alleen 
bijna niet te dragen. Dat minister Diependaele bijspringt om het 
gebouw exact 40 jaar na de bescherming als monument nog eens 
een flinke opknapbeurt te geven, daar zijn wij hem bijzonder 
dankbaar voor”, aldus Vandaele.

 N-VA-gemeenteraadslid Trui Minne-Jonniaux 
en OCMW-lid Rebecca  Zwaenepoel-Pollet werken 
als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. 

 Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias 
Diependaele en burgemeester Wilfried Vandaele.
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Extra Vlaamse steun voor herinrichting Ringlaan Wenduine
De Vlaamse overheid maakt een extra bedrag van 900.000 euro vrij voor de  
herinrichting van de Ringlaan (N34) in Wenduine, bovenop de 5,6 miljoen  
euro die eerder was vastgelegd. De meerkost heeft te maken met het feit dat de 
samenwerking met de vorige aannemer werd stopgezet, zaken dienden te worden 
hersteld en een nieuwe aanbesteding moest gebeuren. De werken gaan na de zomer 
opnieuw van start en bestaan uit drie verschillende uitvoeringsfases.  

Wilfried Vandaele: “Dit dossier is een doorn in het oog van onze bevolking en 
zorgde al voor heel wat hinder en ergernis. Het kostte dan ook bijzonder veel  
inspanningen om de zaken weer vlot te trekken en de Vlaamse overheid ervan te  
overtuigen om een extra budget van 900.000 euro vrij te maken. Dat is nu dus 
gelukt.”

Extra openbare toiletten 
Op voorstel van N-VA-gemeenteraadsleden Jan Vermast en Trui 
Minne-Jonniaux besloot de gemeenteraad eenparig om vier 
openbare toiletten aan te kopen die werken zonder aansluiting op 
water, riool of elektriciteit. De gemeente trok hiervoor een budget 
van 80.000 euro uit.

Jan Vermast: “We gingen in 
Vlaanderen, Nederland en 
Frankrijk een aantal model-
len bekijken en werkten een 
voorstel uit voor De Haan.”

Trui Minne-Jonniaux: “De wc’s 
werden geplaatst aan Haren-
dijke, aan de Zwarte Kiezel, 
en aan het kerkhof van Wen-
duine en van Vlissegem”. 

N-VA-gemeenteraadsleden  
Jan Vermast en Trui Minne-
Jonniaux pleitten voor extra 

toiletten. 

Meer open ruimte voor Vlaanderen
Onder impuls van toenmalig minister-president Geert Bourgeois  
(N-VA) zette de vorige Vlaamse Regering een ambitieuze visie op papier 
om de open ruimte in Vlaanderen te bewaren en de verharding tegen 
te gaan. De huidige Vlaamse Regering wil dat plan – zeg maar ‘de 
bouwshift’ – nu concreet vormgeven.  

Een eerste stap is het zogenaamde ‘instrumentendecreet’. “Dat decreet 
regelt onder andere de vergoeding die eigenaars ontvangen als hun 
grond aan waarde verliest door een planningsinitiatief van de overheid”, 
stelt Vlaams fractievoorzitter Wilfried Vandaele. Hij werkte samen met 
de collega’s ook een nieuwe regeling uit voor de woonreserve gebieden. 

Vandaele: “We willen een ‘stolp’ plaatsen over de nog niet ontwikkelde 
woonreservegebieden. Alleen de gemeenteraad kan die opheffen door 
een gemotiveerde beslissing en na inspraak van de bevolking.”

Digitale inspraakvergaderingen
Bij de start van de nieuwe bestuursploeg in 2019 ging het 
schepencollege langs in de verschillende wijken van De Haan 
en Wenduine om van gedachten te wisselen met de inwoners. 
In april en mei organiseerde het gemeentebestuur opnieuw 
vijf inspraakavonden, zij het digitaal. Er werd per wijk een 
stand van zaken gegeven van de verschillende beleidsacties 
en realisaties en er was opnieuw de mogelijkheid tot vraag-
stelling en discussie. 

Op 16 april 2021 vond er een digitaal overleg plaats met 
de inwoners van de Georges Vanhoornstraat en de Petrus 
Rotsaertstraat over verharding. Ook voor de 
inwoners van de Duinenweg was er op 12 april 
een infovergadering.

Afvalwaterleiding op het strand
Op het strand van De Haan legde de gemeente een  
pers leiding aan om het afvalwater van strandbars en  
uitbatingen naar het rioolstelsel te brengen.

Burgemeester Wilfried Vandaele, bevoegd voor Strand: “In 
Wenduine zijn de strandbars al aangesloten op riool, de  
uitbaters van cabines nog niet, maar vanaf dit jaar moeten ook 
zij aansluiten. In De Haan kwam er nu een persleiding van om 
en bij de 70.000 euro, 
bekostigd door de 
gemeente. 

Alle uitbaters werden 
verplicht om zelf een 
pomp aan te kopen 
(kostprijs ongeveer   
3.000 euro/stuk) 
en aan te sluiten op 
die persleiding. De 
stranduitbaters gingen 
akkoord met de  
plannen.”
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€
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Van boer tot bord 
Tijdens de week van de korte keten stelde 
schepen van Landbouw Mathieu Delbarge 
de brochure van ‘Boer tot Bord’ voor. Daarin 
vind je een overzicht van alle land- en tuin-
bouwers in de gemeente die kwaliteitsvolle 
lokale producten aanbieden.Meer fietspompen

De Haan wil het fietsen aanmoedigen in de gemeente en 
daarom werden intussen zes fietspompen geplaatst.

Foto Matti

Tongbreker
Radio 2 liet enkele burgemeesters anekdotes vertellen over 
digitaal vergaderen en schotelde hen ook een ‘tongbreker’ voor. 
Burgemeester Wilfried Vandaele klopte al zijn collega’s. 

Te herbeluisteren op: 
www.wilfriedvandaele.be/nieuws/corona-tongbreker-op-radio-2

Erfgoeddag 2021
Door de coronamaatregelen organiseerde De 
Haan een digitale editie van Erfgoeddag met als 
thema ‘het nachtleven’. Burgemeester Vandaele 
vertelde een boeiend verhaal over het café van 
zijn ouders, Café De Meiboom in Vlissegem. 

Te herbekijken via www.wilfriedvandaele.be/
nieuws/erfgoeddag

Fietspad Nieuwmunster
Nu de omgevingsvergunning voor het fietspad tus-
sen De Haan en Nieuwmunster er eindelijk is, wil 
de gemeente zo snel mogelijk de stroken verwerven 
die nodig zijn voor de aanleg. Dat proces is al lang 
bezig, maar loopt allesbehalve vlot. Burgemeester 
Vandaele voert de onderhandelingen nu zelf. Als 
verwerving in der minne echt niet kan, dan zal 
worden overgegaan tot onteigening.

Vlaamse steun voor 

jeugdverblijven in De Haan
Vlaams minister van Toe-
risme Zuhal Demir heeft via 
Toerisme Vlaanderen 18.000 
euro vrijgemaakt voor het 
Sociaal Toerisme in De Haan. 
“Onze sociaal-toeristische 
ondernemers verdienen al onze 
steun. Ze blijven zich name-
lijk inspannen om de jeugd 
een deugddoende vakantie 
te bezorgen, ondanks alle 
corona-ellende”, zegt schepen 
van Jeugd Mathieu Delbarge 
(Samen).

Extra subsidies voor 

noodwoningen
Vlaams minister van Wonen Mat-
thias Diependaele (N-VA), kende 
aan De Haan een subsidie van 
84.000 euro toe voor twee nood-
woningen in de Zeehondstraat 
(Wenduine). Rebecca Zwaen-
epoel-Pollet, N-VA-lid van het 
Bijzonder Comité Sociale Dienst: 
“Die dienen voor de herhuisves-
ting van gezinnen en alleenstaan-
den die bijvoorbeeld door een 
ongeschikt- en/of onbewoonbaar-
verklaring of een uithuiszetting 
hun woning dienen te verlaten.”

Regenboogbollenpad
Op voorstel van schepen van 
Jeugd en Onderwijs Mathieu 
Delbarge liet het gemeente-
bestuur ter hoogte van de 
Einsteinschool een regen-
boogbollenpad schilderen. 
Delbarge (Samen): “Daarmee 
wil de gemeente zich profileren 
als warme en verdraagzame 
gemeente en willen we de vei-
ligheid voor de kinderen in de 
schoolzone verbeteren.”

Kunstwerk Beaufort 
Sinds 27 mei staat het imposante beeld ‘Benja-
min’ van kunstenares Maen Florin in de buurt 
van het voetbalveld van Wenduine. Het kunst-
werk verhuist naar het dierenparkje zodra dat 
heraangelegd is. Die werken starten dit najaar.
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Vlaanderen wil militair domein kopen
Ter hoogte van de Zwarte Kiezel in De Haan (Vlissegem) ligt in de duinen een omheind militair domein (‘Radstabe’). In de 
ondergrondse bunkers bevond zich een commandopost, die naar verluidt moest dienen om in te vallen als er met andere  
NAVO-installaties iets gebeurde. Op het terrein werden ook lange tijd honden getraind voor bijzondere opdrachten. Een  
aantal jaren geleden werd alle materieel weggehaald en werden de honden op een andere plaats ondergebracht. Alleen de  
zendmast blijft, omdat die is verhuurd aan de operatoren zoals Proximus.

Het ministerie van Defensie plaatste het terrein ook op de lijst 
van domeinen die het wou verkopen. Wilfried Vandaele, burge-
meester van De Haan en Vlaams volksvertegenwoordiger:  
“De zone is wit ingekleurd op het gewestplan, wat betekent 
dat er geen specifieke bestemming is. Typisch voor militaire 
domeinen. Daarom stelde ik destijds voor dat de gemeente een 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan zou opstellen om vast te leggen wat 
er wel en niet kan in de toekomst. Iedereen was het er echter 
over eens dat de bestemming in de eerste plaats natuur moest zijn.” 

“In de plaats van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te stel-
len, vond ik het dan ook beter ervoor te ijveren dat de Vlaamse 
overheid het terrein zou aankopen. Minister van Omgeving  
Zuhal Demir volgt die redenering. Dan wordt het militair  
domein eigendom van het Agentschap Natuur en Bos.

Wilfried Vandaele bedong in de marge van de aankoop dat de 
gemeente De Haan een stukje van het terrein in concessie kan 
nemen. “Ik denk dan aan het onthaalgebouwtje aan de straat-
kant en een zone errond. Dan kunnen wij daar als gemeente 
‘iets’ doen. Uiteraard een activiteit die past in de omgeving en 
de natuur niet verstoort”, aldus de burgemeester.

De Haan-Wenduine in beeld
 Om in de toekomst 

wateroverlast te vermij-
den in Wenduine, wordt 
momenteel een ‘hemel-
waterplan’ opgesteld 
door een gespecialiseerd 
studiebureau.

 De heraanleg van de Vosseslag zit perfect op schema.

 Overhandi-
ging van een 
cheque aan 
de brand-
weer van 
Wenduine.

 Het feest van de Vlaamse Gemeenschap – met een 
optreden van Willy Sommers – werd door meer dan 
duizend aanwezigen gesmaakt.

Opening van het 
badseizoen van 

de kustreddings-
dienst in aanwe-

zigheid van de 
gouverneur. 

www.n-va.be/dehaan
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Digisprong in De Haan 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 
178.960 euro in Digisprong-middelen in De Haan. “De Vlaamse 
Regering grijpt de coronacrisis aan om alle scholen mee te trekken 
in het digitale bad. Dat is een stevige stimulans voor meer onder-
wijskwaliteit”, zegt onderwijsschepen Mathieu Delbarge (Samen).

Onze scholen hebben een achterstand op het gebied van digitaal 
onderwijs. Dat werd sinds de uitbraak van de coronacrisis meer dan 
ooit duidelijk. Vlaanderen grijpt de crisis nu aan om de achterstand 
om te buigen in een voorsprong. Er wordt 385 miljoen euro uitgetrok-
ken voor een grote Digisprong voorwaarts. Ook De Haan pikt hier 
dus een graantje mee.

Premie voor handelszaken

Het gemeentebestuur keurde een premiesysteem goed voor 
handelaars die een handelszaak onderbrengen in een 
leegstaand handelspand in ‘kernwinkelgebied’. De premie 
bedraagt 50 procent van de investeringskosten, met een 
maximum van 5.000 euro. 

Voor wie een buurtwinkel opstart in Klemskerke-dorp of 
Vlissegem-dorp, bedraagt de premie eveneens 50 procent, 
met een maximum van 7.500 euro.

PFOS in West-Vlaanderen 
De voorbije weken is heel wat deining ontstaan over PFAS-
vervuiling op de site van 3M in Zwijndrecht. Milieuminister 
Zuhal Demir zette die discussie op scherp. PFAS/PFOS komt 
ook op andere plaatsen in Vlaanderen voor. In de West-Vlaamse 
waterlopen is er melding gemaakt van hoge concentraties PFOS.

Provincieraadslid Wim Aernoudt: 
“Volgens lijsten die ons ter beschikking zijn gesteld, zijn er 26 
West-Vlaamse bedrijven die een vergunning hebben voor het 
lozen van PFOS via het afvalwater.” De provincie stelde ondertus-
sen een ambtenaar aan om 
verder onderzoek te doen 
naar PFOS-vervuiling in de 
West-Vlaamse waterlopen. De 
studie zou klaar zijn na de 
zomer. 

Alle Vlaamse steden en 
gemeenten inventariseerden 
intussen waar de industrie 
PFAS gebruikte en waar de 
brandweer oefende of bluste 
met blusschuim. Ook De 
Haan deed dat.

Kampioen zijn is plezant!
Deze zomer organiseert De Haan heel wat 
evenementen en projecten. Ook FC De Kampioenen 
komt bijvoorbeeld aan bod. Meer info vindt u op
www.dehaan.be/fc-de-kampioenen-zoektocht.

 Wilfried Vandaele met ‘Boma’ en ‘Markske’.

dehaan@n-va.be
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