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DE HAAN - WENDUINE

KLEMSKERKE
VLISSEGEM
VOSSESLAG
HARENDIJKE

www.n-va.be/dehaan

N-VA-volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele is erin geslaagd 
om het geplande energie-eiland op de Wenduinebank voor onze kust (voorlo-
pig) tegen te houden. De federale regering keurde op 3 april de concessie voor 
het eiland niet goed.

Staatssecretaris Bart Tommelein toonde zich een groot voorstander van het  
eiland. Hij wou de concessie hiervoor toewijzen aan initiatiefnemer iLand en 
hield vol dat het eiland de mensen niets zou kosten. 

DOSSIER VOLDOET NIET AAN WETTELIJKE VOORWAARDEN

Vandaele spitte het dossier tot op het bot uit en ontdekte dat het project de burger 
wel degelijk geld zou kosten. iLand vraagt voor de geleverde energie name-
lijk een prijs die 2,5 maal hoger ligt dan de huidige marktprijs. De factuur kan 
oplopen tot 1 miljard euro. “Daardoor voldoet het dossier van iLand niet aan de 
concessievoorwaarden en aan de wet”, stelt Vandaele. “Ook over de visuele hin-
der, de gevolgen voor zandafkalving en –ophoping en voor de visgronden waren 
er nog veel vragen.”

BETER INVESTEREN IN KRACHTIGE BATTERIJEN 

Een rapport van de energieregulator CREG treedt de 
visie van Vandaele bij: een eiland is duurder en minder 
efficiënt dan andere manieren om energie op te slaan. 
Krachtige batterijen zouden bijvoorbeeld op korte 
termijn energie veel efficiënter en goedkoper kunnen 
opslaan. 

Het gevaar is echter nog niet definitief geweken:  
staatssecretaris Tommelein vroeg immers voor de zo-
mer nog een nieuwe afweging te mogen maken. Dan 
kan de concessie alsnog worden toegewezen. 

www.kusteilanden.be
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Vandaele houdt energie-eiland tegen

Kwaliteit zwemzones is prima

Onduidelijk  
standpunt  
gemeentebestuur 
over atol
Op de infoavond in de sporthal 
lieten de baggeraars uitschijnen 
dat de gemeente akkoord ging 
met het eiland op voorwaarde 
dat het 5 km in de zee lag en 
maximum 10 meter hoog was. 
Een vreemde uitspraak. Het  
officiële standpunt, opgesteld 
door Wilfried Vandaele, dat de 
gemeenteraad in 2013 innam, 
was namelijk negatief en pleitte 
voor de Thornton-bank of de 
haven van Zeebrugge als locatie.
Waar komt de verwarring dan 
vandaan?  Blijkbaar werd in 2013, 
naast het officiële bezwaar van 
de gemeenteraad, ook een aparte 
brief verstuurd door meerder-
heidspartij Bewust, met een 
gematigder standpunt.
Tommelein beroept zich nu op 
die brief van ‘de meerderheid’. 
Intussen kantte ook Bewust zich 
echter tegen het eiland. Bewust 
en N-VA/Samen sloten dan ook 
de rangen: als een dergelijk groot 
project onze gemeente bedreigt, 
is er geen plaats voor politieke 
spelletjes. De N-VA is blij met 
de opbouwende houding van 
Bewust in dit dossier.

Wilfried Vandaele:  
“Het eiland zou ons allemaal veel 

geld gekost hebben. Voorlopig is 

dat gevaar nu afgewend.” 

29 zwemzones aan de Vlaamse Kust hadden in 2014 een uitstekende water-
kwaliteit. Daaronder ook de zone De Haan Centrum. 13 andere zones, waar-
onder alle overige zwemzones in onze gemeente, hadden een goede kwaliteit. 
Dat antwoordde de bevoegde minister op een vraag van Wilfried Vandaele. 
Als woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij werkte Vandaele 
destijds zelf informatiecampagnes over zwemwater uit.



N-VA/Samen is blij dat de knopen over het watersport-
paviljoen nu eindelijk zijn doorgehakt, na twee jaar getouw-
trek. Maar er is veel tijd verloren. Gemeenteraadslid Matti 
Delbarge: “Bewust draagt er de volle verantwoordelijkheid 
voor dat we na twee jaar stilstand weer op hetzelfde  
vertrekpunt staan.”

N-VA-secretaris Robin Chapman vult aan: “Pas nadat 
Bewust inzag dat de Raad Van State hen ongelijk zou  
geven, kwam er beweging in het dossier. De imagoscha-
de voor onze gemeente is groot. Ook de belastingbetaler 
heeft schade geleden, want twee jaar procederen kost 
handenvol geld. “

www.n-va.be/dehaandehaan@n-va.be

We missen in De Haan-Wenduine een allesomvattende visie op het strand, 
nochtans onze belangrijkste toeristische troef. Dat zegt Bart Lippens, voor-
zitter van de lokale N-VA- afdeling. 

De afgelopen maanden kwamen stranduitbatingen, beach bars en het 
watersportpaviljoen allemaal negatief in het nieuws. Het gemeentebestuur 
veranderde in deze dossiers herhaaldelijk van standpunt, zodat een samen-
hangend beleid zoek is. Denk maar aan het toekennen, weer intrekken en 
opnieuw toekennen van de concessie voor de watersportuitbating, met 
rechtszaken tot gevolg. En mag raamverkoop op het strand nu wel of niet? 

Gemeenteraadslid Jan Vermast, zelf uitbater van twee hotels en een B&B, 
luisterde naar de bezorgdheden van de mensen uit de toeristische sector en 
komt tot deze conclusie: “Het is dringend tijd voor een masterplan dat richting  
geeft aan het beleid. Iedereen moet correct behandeld worden, met duidelijke afspraken.”

ROL WC-PAPIER VOOR SCHEPENEN
Jan Vermast pleit voor goed werkend douches, propere toiletten, een 
onderhouden dijken en wandelpaden in de duinen. Om zijn woorden 
kracht bij te zetten, gaf Vermast op de laatste gemeenteraad aan elke 
schepen een rol wc-papier. Goed ingeplande strandbars naast profes-
sionele en vernieuwende stranduitbatingen met kwaliteit, en design 
(geen containers) zijn – mits goede afspraken – geen concurrentie  
voor de bestaande horeca.  Ze kunnen integendeel juist meer gasten 
aantrekken. “Dat kan in badplaatsen overal ter wereld. Waarom niet  
in De Haan”, vraagt Vermast zich af.

Op 19 juni opende minister van Openbare Wer-
ken Ben Weyts (N-VA) de nieuwe zeedijk van 
Wenduine.

De werken werden in negen maanden voltooid. 
Weyts: “Voor 750 meter strekkende meter dijk 
waren nodig: 3000 ton staal, 4000 m³ gewapend 
beton en 1,5 miljoen klinkers”. 

Watersportpaviljoen: twee jaar verloren!

N-VA wil aantrekkelijker strand Nieuwe Zeedijk Wenduine

Matti Delbarge
Robin Chapman

In ons vorige blad vroegen we u wat er beter kan in De Haan en Wenduine. Een honderdtal lezers stuurde een ant-
woord. Onder meer het gebrek aan fietspaden, de nood aan heraanleg van enkele straten, de aanpak van honden-
overlast en een strenger optreden tegen verwaarloosde huizen keerden vaak terug in uw meningen.

Daarnaast onthouden we volgende aandachtspunten:
•  De Haan moet meer jonge mensen in de gemeente houden en meer winkels aantrekken. Rust moet wel de grote troef blijven.
•  Het budget voor kerstverlichting mag verlaagd worden. Een grote meerderheid van u is ook voor beperkt vuurwerk 

op oudejaarsavond (van 11.30 uur tot 00.30 uur).
•  Bijna iedereen die antwoordde, kant zich tegen het energie-eiland.
•  De sluiting van zwembad Pier 10 vindt u geen goede zaak. Een minderheid vindt twee zwembaden te duur.
•  Twee op de drie van u zegt dat de nationale politiek geen invloed heeft op uw gemeentelijke stem. 40 procent  

zou vandaag op een andere partij stemmen dan in 2012.
•  Bijna niemand wil dat onze gemeente fusioneert met een  buurgemeente. Vijf mensen zien een fusie met  

Zuienkerke wel zitten, twee met Bredene en één met Blankenberge.

Enquête: wat kan beter in De Haan-Wenduine?

N-VA De Haan-Wenduine vindt dat de bewegwijzering naar Wenduine te wensen over laat. We spraken Vlaams  
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts hierover aan.

N-VA-voorzitter Bart Lippens:  “Voor toeristen uit het binnenland zijn er maar een paar invalswegen naar Wenduine: 
de afrit Jabbeke of de expressweg. Op die laatste weg zou een extra bord aan de afrit ter hoogte van AZ St-Jan in 
Brugge nuttig zijn. Anders rijdt men al gauw via Zuienkerke of Blankenberge, wat niet steeds het beste traject is.”

Wegwijzers naar Wenduine

Jan Vermast

Bart Lippens

Nieuws uit het Vlaams Parlement

BAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS
Op 22 april 2015 was het precies 100 jaar geleden dat in Ieper voor het eerst  
gifgas is ingezet. Op initiatief van Wilfried Vandaele riep het Vlaams Parlement 
zo goed als unaniem op om massavernietigingswapens wereldwijd te bannen.

BEZOEK DACHAU 
Begin mei vertegenwoordigde Wilfried Vandaele als ondervoorzitter  
het Vlaams Parlement tijdens de 70ste verjaardag van de bevrijding van  
concentratiekamp Dachau. 

Minister Weyts op de rotonde in Wenduine, samen met parlementslid Wilfried Van-

daele, gemeenteraadsleden Matti Delbarge en Jan Vermast, afdelingsvoorzitter Bart 

Lippens en secretaris Robin Chapman.

Ben Weyts en Wilfried Vandaele  
rijden de nieuwe dijk officieel in.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


