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De Bewust-meerderheid is nu drie jaar aan de macht, maar het geklungel wordt steeds erger. Altijd twijfelen, 
beslissen en beslissingen intrekken. Een voorbeeld: het verhaal van het watersportinitiatief De Windhaan. 
De uitbating van het gebouw werd na een gunningsprocedure toegekend, daarna weer ingetrokken en na 
een rechtszaak weer toegewezen.

De leden van de N-VA De Haan-Wenduine kozen in maart 2016 een nieuw bestuur tijdens een gezellig  
ontbijt in Schelpestik Vosseslag. De samenwerking met SAMEN blijft.

Op 5 november 2015 stelde de gemeente de provincie in gebreke 
omdat het openlucht kunstproject Beaufort niet goed gelopen 
was. Maar wat bleek? De gemeente had niet eens een contract 
getekend voor Beaufort.

Intussen is er ook het politiekantoor: de politiezone Bredene-De 
Haan wou aan de Vosseslag een nieuw kantoor bouwen. De 
Haan hield daar rekening mee bij de aanleg van het Kenne-
dyplein en bij de bouwvergunningen in de buurt. Er werd ook 
extra bouwgrond aangekocht. Vorig jaar werden die plannen, 

nadat er jarenlang aan gewerkt was,  in de prullenbak gegooid. 
Er zou een verbouwing komen in Bredene, want dat zou goed-
koper zijn. Maar wat is nu het laatste nieuws? Er komt een nieuw 
gebouw in Bredene. De Haan, dat 57 procent van de facturen 
voor de politie betaalt – Bredene slechts 43 procent 
- liet zich dus andermaal rollen!

En nog een dossier: de uitbating van het Astrid-
plein in Wenduine werd toegewezen, ingetrokken, 
en jawel… opnieuw toegewezen.

Bart Lippens (29 jaar) uit Wenduine blijft 
voorzitter. Van beroep is hij apotheker 
en binnen de N-VA is hij ook penning-
meester van het arrondissementsbestuur 
Oostende-Veurne-Diksmuide. Onder-
voorzitter is Dirk Adriaenssens (De 
Haan centrum) en secretaris Dominique 
Heyrick-De Rijcker (Vosseslag). Trui 
Minne-Jonniaux (De Haan) is leden-
verantwoordelijke. Trui zetelt ook in de 
OCMW-raad. Voorts werden ook Eric 
Wouters (Klemskerke), Freddy Baert (De 
Haan centrum), Alain Desmaele (Vos-

seslag) en Ivan Ipskamps (Wenduine) 
verkozen tot bestuurslid. 

In de gemeenteraad van De Haan blijft 
de N-VA samenwerken met de mensen 
van SAMEN, met wie ze de fractie N-VA/
SAMEN vormen. De gemeenteraads- 
en OCMW-raadsleden van de fractie 
maken ook automatisch deel uit van het 
N-VA-bestuur. “Die samenwerking be-
staat al sinds 1982 en verloopt nog steeds 
in een uitstekende sfeer”, zegt Wilfried 
Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordi-

ger en senator. “Elke maand bereiden de 
mensen van de N-VA en SAMEN samen 
de gemeenteraad voor. Onze groep is 
echt een vriendengroep”, beaamt Matti 
Delbarge. 

In de gemeenteraad zetelen Wilfried 
Vandaele (fractieleider, tevens onder-
voorzitter van het Vlaams parlement en 
senator), Mathieu Delbarge, Jan Vermast 
en Ronny Vandaele. OCMW-raadsleden 
zijn Trui Minne-Jonniaux en Lieve  
Vanhaecke-Van Damme.

Nieuw politiekantoor: meerderheid klungelt voort

Nieuw bestuur N-VA De Haan-Wenduine

  Wilfried Vandaele, Dirk Adriaens-
sens, Lieve Van Damme, Ivan  
Ipskamps, Trui Jonniaux,  
Matti Delbarge, Eric Wouters,  
Dominique De Rijcker en Bart  
Lippens. Ontbreken op de foto:  
Jan Vermast, Alain Desmaele,  
Ronny Vandaele en Freddy Baert.
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Te weinig openbare wc’s
Gemeenteraadslid Jan Vermast dringt er al jaren op aan dat 
de gemeente meer openbare toiletten ter beschikking stelt. 

Vorig jaar overhandigde hij aan de schepenen een rol wc- 
papier en op de gemeenteraad van mei deed hij dat nog eens. 
Dit keer kregen de schepenen een leeg rolletje. Vermast kon 
er niet bij dat de WC in het tramstationnetje van De Haan 
een jaar onbruikbaar was en had ook vragen bij de sloop van 
het sanitair blok op de 
dijk. De gemeente liet 
een dossier goedkeu-
ren voor de ‘sloop en 
heroprichting’, maar 
besloot uiteindelijk niet 
te herbouwen.

West-Vlaanderen verdient extra bos
Wie bossen kapt, moet ofwel nieuw bos aanplanten in de plaats, 
of een soort ‘boete’ betalen aan het Boscompensatiefonds. Uit 
dat fonds wordt dan geput om gronden aan te kopen waarop 
nieuw bos kan worden aangeplant. In het fonds zat 7,7 miljoen 
euro geblokkeerd. 

Mede na aandringen van Wilfried Vandaele worden die mid-
delen nu vrijgemaakt. Vandaele pleit ervoor om een belangrijk 
deel van de middelen in te zetten in West-Vlaanderen. “Onze 
provincie is de meest bosarme provincie: slechts 3,5 procent 
van de oppervlakte bestaat uit bos. In Limburg is dat 22 pro-
cent, in Antwerpen 21 procent, in Vlaams-Brabant 16 procent 
en in Oost-Vlaanderen 8 procent.”

Davidsfonds De Haan op bezoek
Op zaterdag 4 juni 2016 ontving Wilfried Vandaele een groep 
van Davidsfonds 
De Haan in het 
Vlaams Parle-
ment. 

Ze maakten van 
de gelegenheid 
gebruik om ook 
een blitsbezoek 
te brengen aan 
de Kamer en de 
Senaat.

Acties SAMEN 
voor het goed doel
SAMEN hield dit voorjaar drie acties ten 
voordele van Broederlijk Delen en Fair 
Trade.

Gemeenteschool Klemskerke te koop
De gemeente verkoopt de oude gemeenteschool van Klemskerke.  
Het gebouw werd ooit nog gebruikt als bibliotheek en clublokaal van 
o.m. de duikclub, maar staat al jaren leeg.

Golf De Haan wil uitbreiden
In ons vorige blad wensten we de Golf van De Haan nog 
geluk met hun inspanningen om milieuvriendelijker te 
werken. Sindsdien kwam er echter minder goed nieuws: 
de Golf wil uitbreiden en daarvoor een stuk duingebied 
inpalmen. Het stuk is eigendom van de Koninklijke 
Schenking, maar wordt al sinds 1978 beheerd door de 
Vlaamse overheid. Vlaams volksvertegenwoordiger 
Wilfried Vandaele stak een stokje voor de plannen: 
“Een uitbreiding van de golf in duinengebied is geen 
goed idee. Volgens het duinendecreet zijn de duinen als 
natuur beschermd. Ook in het kader van onze Europese 
verplichtingen hebben we elke vierkante meter natuur 
broodnodig.” 

Opnieuw geslaagde avond 
over energie-eiland
Op 26 februari 2016 hield N-VA De Haan-Wenduine 
in d’ Annexe opnieuw een informatieavond over de 
plannen om een energie-eiland te bouwen voor onze 
kust. Wilfried Vandaele kon het eiland voor De Haan 
vorig jaar tegenhouden omdat hij een fout had ontdekt 
in het concessiedossier. “Maar dat betekent niet dat 
alle gevaar nu geweken is”, zegt Vandaele.
Op de infoavond stelde Frank De Palmenaer, CEO 
van ABO, zijn plannen voor om een energie-eiland te 
maken voor de kust van Zeebrugge. Andries Gryffroy, 
Vlaams volksvertegenwoordiger, legde uit waarom hij 
het beter vindt om energie op te slaan in batterijen.

Zonevreemde 
bossen beter 
beschermd
Wilfried Vandaele haalt 
opnieuw zijn slag thuis:  
de Vlaamse regering- 
besliste om ruim 12.000 ha  
‘zonevreemde bossen’ beter 
te beschermen. 

Het gaat om bossen die 
zeer waardevol zijn, maar 
niet in natuur- of bos- 
gebied liggen, maar in 
woonzone, industriege-
bied, landbouwgebied… 
Vandaele dwong deze 
wijziging van het bos- 
decreet af.

De Kinkhoorn Wenduine  
beschermd als monument
Geert Bourgeois, minister-president en bevoegd voor 
onroerend erfgoed, beschermde de dubbelwoonst “De 
Kinkhoorn” aan de Leopold II-laan in Wenduine als 
monument. 

De oorspronkelijke 
namen zijn Villa An-
gelie en Les  
Gerbes en ze had-
den destijds dezelfde 
eigenaar, Karel Gerber 
uit Brussel. De Belle 
Epoquepanden date-
ren van 1900. 

Het was m.m.v. de 
familie Knudde, eige-
naars van het linker 
pand, en volksverte-
genwoordiger Wilf-
ried Vandaele dat de 
sloop werd verijdeld.

“Opnieuw verdwijnt 
een WC die ook voor 
mensen met een 
beperking toegankelijk 
was. Onbegrijpelijk!”
Gemeenteraadslid  
Jan Vermast

“De gemeente moet de koper wijzen op de waardevolle 
voorgevel en duidelijk maken dat men daar geen apparte-
menten mag bouwen.”
Gemeenteraadslid Wilfried Vandaele

Matthieu Delbarge haalde op een recente gemeenteraad uit naar de schepen van Jeugd. “Zij luistert niet naar 
de Jeugdraad en censureert zelfs de verslagen van de Jeugdraad”, stelde Delbarge.

Hij gaf concrete voorbeelden 
en vroeg zelfs dat de schepen 
ontslag zou nemen. Het werd 
muisstil in de gemeenteraad. 
Een citaat uit zijn tussenkomst: 
“Ik ben ongerust en ik ben 
ontgoocheld. Zoals u weet, ben 
ik vele jaren lang actief geweest 
in de jeugdbeweging en in de 
jeugdraad. Ik heb zelf jarenlang 
mijn steentje proberen bij te 
dragen om een goed jeugdbe-
leid op poten te zetten. In de 
vorige bestuursperiode hadden 

we een goed functionerende 
jeugdraad, met een uitstekende 
verstandhouding tussen schepen 
Vandaele en de jeugdraad. Wat 
toen zorgvuldig is opgebouwd, 
is vandaag kapotgemaakt. De 
leden van de jeugdraad worden 
geblokkeerd in hun initiatie-
ven en ze hebben geen zin er 
nog verder energie in te steken. 
Speeltoestellen aankopen om de 
allerkleinsten en hun ouders te 
bekoren, daar kan iedereen zich 
populair mee maken.”

“Luister naar de jeugd!”

“Een grote en belangrij-
ke leeftijdsgroep wordt 
nauwelijks bereikt in onze 
kustgemeente. Het bestuur 
moet echt luisteren naar  
de vrijwilligers in  
de jeugdraad en de 
verenigingen.”
Gemeenteraadslid Matti Delbarge

 Ronny Vandaele, 
Lieve Van Damme 
en Matti Delbarge.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

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:     /     /


