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Burgemeester Vandaele kiest voor De Haan
Op 12 juli verkozen meerderheid en oppositie Wilfried Vandaele unaniem tot voorzitter van het 
Vlaams Parlement. Hij werd zo de ‘eerste burger van Vlaanderen’. Intussen gaf hij de fakkel door 
aan Liesbeth Homans en nam hij de rol van fractievoorzitter op zich.

Vandaele is volksvertegenwoordiger sinds 2009 en was van 2014 tot 2019 ondervoorzitter van het Vlaams Parlement.  
Bij de verkiezingen van 26 mei haalde hij opnieuw een sterke score. Op 30 september bereikten de onderhandelaars een 
nieuw Vlaams regeerakkoord. Bij de verdeling van de ministerportefeuilles begin oktober viel het voorzitterschap van het 
Parlement aftredend minister-president Liesbeth Homans te beurt. Wilfried Vandaele nam als voorzitter wel nog de eed af 
van de nieuwe regeringsleden. Hij deed dat in zijn intussen bekende humoristische stijl. 

Fractievoorzitter van 35 N-VA-parlementsleden
Wilfried Vandaele: “Als Vlaams Parlementsvoorzitter kreeg ik ontzettend veel positieve reacties. Maar ik ging er vanuit dat 
de functie tijdelijk kon zijn.” Wat Vandaele niet verwacht had, was dat Bart De Wever hem zou vragen om fractievoorzitter 
te worden. De fractievoorzitter leidt de groep van 35 N-VA-parlementsleden en onderhoudt de contacten met de andere 
partijen en de regering.

Vandaele: “Ik heb enkele uren bedenktijd gevraagd, maar ben uiteindelijk toch ingegaan op de vraag van De Wever.  
Op voorwaarde dat mijn burgemeesterschap in De Haan er niet onder lijdt.” Als fractievoorzitter bekleedt Vandaele in  
het Vlaams Parlement niet langer de meest prestigieuze functie, maar wel de functie met het grootste politieke gewicht.

  Met een vleugje humor nam Wilfried Vandaele de eed af van de nieuwe Vlaamse Regeringsleden.

€ 1,63 miljoen 
extra middelen voor De Haan 

dankzij het Vlaamse regeerakkoord
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Kerremelkpit gered
‘De Kerremelkpit’, het voetbalplein van KSK  
Wenduine, heeft een unieke ligging: in de duinen. 
Precies daardoor staat het plein al jaren ter  
discussie. Burgemeester Wilfried Vandaele kwam 
tot een akkoord met het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust.

De grond is eigendom van de Vlaamse overheid en die was van 
mening dat het voetbalplein er moest verdwijnen. Het vorige 
schepencollege legde zich daarbij neer.

Een uitzondering waard
Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele spande zich 
achter de schermen in voor het behoud van het voetbalplein. 
Vandaele: “Natuurlijk moeten we onze duinen zo goed mogelijk 
bewaren als natuurgebied, maar een uitzondering is hier op zijn 
plaats. Ook de golfclub in De Haan kreeg een uitzondering, en 

die is veel en veel groter. De voetbalclub moet wel beseffen dat er 
beperkingen zijn. Zo kan er geen sprake zijn van een uitbreiding 
met een tweede terrein, of van de aanleg van kunstgras.”

Tentoonstelling ‘Kijk: een walvis!’
Deze zomer liep er een tentoonstelling in ’t Schelpestik over 
de vinvis Antonius, die in oktober 2018 aanspoelde aan de 
Vosseslag. De blikvangers waren de indrukwekkende kaken 
van de vinvis – elk 4,20 meter lang – en enkele skeletten van 
kleinere walvissen die door de jaren heen in De Haan en 
Wenduine aanspoelden. De oudste bewaarde stranding in 
Wenduine dateert van 1843. Vandaele belooft dat de kaken 
ook een vaste plek krijgen aan de Vosseslag. 14 000 mensen 
bezochten de tentoonstelling.

  Wilfried Vandaele, Vick Rouzee en Mathieu Delbarge op het  
unieke voetbalplein in de duinen van Wenduine.

  Jan Peumans en burgemeester 
Wilfried Vandaele
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Jan Peumans  
bezoekt  
De Haan 
De twee N-VA-partijgenoten Jan Peumans en Wilfried Vandaele kennen elkaar al 
jaren, dus bij hun ontmoeting in het gemeentehuis mocht wat geplaag niet ont- 
breken. De voormalige voorzitter van het Vlaams Parlement was op vakantie in 
De Haan en verscheen in korte broek. “Ik kom een paar keer per jaar naar de kust 
en dan kies ik altijd voor De Haan”, aldus Peumans. “Het is de enige kustgemeente 
op mensenmaat en zonder hoogbouw.”
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Concessie: strenge regels blijven
Op voorstel van burgemeester Wilfried Vandaele, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, herbevestigde de 
gemeenteraad van De Haan unaniem de bestaande bouwregels voor de Concessie. 

Dat is belangrijk, zeker nu de discussie over hoogbouw aan de kust 
opnieuw oplaait. Vandaele: “Het bijzonder plan van aanleg (BPA)  
Concessie dateert van 2004 en we voelden dat de druk toenam.  
Er kwamen voorstellen om appartementsgebouwen op te richten op 
plaatsen waar dat volgens ons niet wenselijk is. Dat De Haan geen 
hoogbouw kent, is precies de belangrijkste toeristische troef van 
onze gemeente.”

De Haan als koploper
Met de herbevestiging van het BPA Concessie is De Haan opnieuw 
koploper wat de ruimtelijke ordening en het behoud van erfgoed 
betreft. Wilfried Vandaele: “Wij zijn de eersten die gebruikmaken van 
de nieuwe regel in het Vlaamse decreet die het mogelijk maakt om een 
‘oud BPA’ te herbevestigen.”

Mathieu Delbarge
Schepen van Leefmilieu

Bart Lippens
Voorzitter N-VA De Haan-Wenduine

  Parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele  
ontvangt de delegatie uit Tibet.

Tibetaanse delegatie op bezoek 
In zijn hoedanigheid van parlementsvoorzitter ontving Wilfried Vandaele  
op 14 augustus een delegatie van Tibet onder leiding van Tashi Phuntsok,  
vertegenwoordiger van de Dalai Lama. Wilfried Vandaele: “De Tibetanen 
kwamen langs voor een informeel gesprek. Het is altijd boeiend om van  
gedachten te wisselen met andere gemeenschappen”. Vandaele ontving  
deze zomer in het parlement nog een Indische delegatie en een groep van  
120 Europese diplomaten.

  In de wijk Concessie blijft hoogbouw verboden.

De Haan vervangt straat- 
verlichting door ledlampen
Vlaanderen heeft als doel om tegen 2030 alle openbare  
verlichtingspalen uit te rusten met ledverlichting. 
Daarvoor vraagt het de medewerking van de lokale  
besturen. Onze schepen van Leefmilieu Mathieu  
Delbarge is alvast voorstander.

“De omschakeling naar ledverlichting levert verschillende 
voordelen op”, zegt Delbarge. “Ledverlichting verbruikt 
minder energie, waardoor er minder CO2-uitstoot is. 
Minder verbruik betekent ook een lagere energiefactuur. 
Bovendien gaat die verlichting langer mee, waardoor 
de onderhoudskosten lager zijn. Een win-win voor de 
financiën en voor het milieu.”

Camerabewaking voor  
onze gemeente
N-VA-afdelingsvoorzitter Bart Lippens is tevreden met de nieuwe 
camera’s op de grens tussen onze gemeente en Blankenberge. 
Onze politiezone Bredene-De Haan neemt de camera richting 
Wenduine voor zijn rekening.

“ANPR-camera’s helpen de politie om op een geautomatiseerde 
wijze voertuigen te controleren”, legt Bart Lippens uit. “Bij 
criminele feiten zoals inbraken kan de politie het verkeer bekijken. 
Het zijn geen camera’s die de snelheid meten.” 

Naast de camera ter hoogte van Harendijke komen er ook nog 
toestellen op de N377 ter hoogte van Stalhille. Samen met de 

camera’s op het grondgebied van 
Bredene en Oostende zorgen ze voor 
een zogenaamd cameraschild, dat onze 
gemeente beter beschermt. 

Onze gemeente zal tegen 2030 
alle verlichting vervangen door 
ledverlichting.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


