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De Haan aan in zee?

Blijft de zeespiegel stijgen? Komen er 
meer overstromingen? Rijden er  
binnen 15 jaar nog dieselauto’s 
of loopt Vlaanderen straks onder 
(zee)water? Vlaams Parlementslid 
Wilfried Vandaele is de klimaat- 
specialist bij de N-VA. 

Door de jaren heen drukte hij zijn 
stempel op het Vlaamse milieubleid. 
Hij lag mee aan de basis van een 
aantal internationale milieuprojecten 
en komt in De Haan-Wenduine tekst 
en uitleg geven over de klimaat- 
problemen van deze tijd. Over oorza-
ken en gevolgen van de opwarming 
van de aarde. Over mogelijke oplos-
singen. Over maatregelen die je best 
kan nemen… of misschien helemaal 
niet moet nemen.

Wilfried Vandaele sprak of spreekt 
over het thema dezer dagen ook  
in Koksijde (7 oktober), Gistel  
(25 oktober), Dadizele (27 oktober), 
Izegem (28 oktober) en Snellegem 
(14 november).

De vorige schepen van Ruimtelijke  
Ordening en Erfgoed, Wilfried Vandaele, 
werkte een plan uit om de Concessie in De 
Haan een opknapbeurt te geven. Het her-
waarderingsplan is een echt succesverhaal. 
Sinds 2012 werden er niet minder dan 192 
subsidiedossiers goedgekeurd voor een 
totaal bedrag van 1,73 miljoen euro. 

Omdat het historische hart van De Haan 
een beschermd dorpsgezicht is, moesten  
de eigenaars die werken wilden uitvoeren 
aan hun huis, het uitzicht van hun  
historisch pand wel behouden, maar  
subsidies of premies konden ze niet  
krijgen. Vandaele: “In werkelijkheid  
zagen we echter dat de waardevolle erfgoed-
elementen verdwenen als sneeuw voor de 
zon: houten schrijnwerk werd vervangen 
door kunststof, kunstig gebogen houtwerk 
werd vervangen door een rechte lat, enz.”

Door een herwaarderingsplan op te stel-
len, zorgde Vandaele er echter voor dat de 
eigenaars wél subsidies konden krijgen.  
Erfgoeddeskundigen werkten zo’n drie jaar 
aan het plan en eind 2011 keurde Vlaams 

minister Geert Bourgeois het goed. Het ging 
meteen om het grootste herwaarderingsplan 
in Vlaanderen. Van de 750 huizen in de 
concessie werden alle waardevolle elementen 

in kaart gebracht (bv houten schrijnwerk, 
dakelementen, enz.) zoals ze oorspronkelijk 
waren. Wie bij renovatie die oorspronkelijke 
elementen in ere herstelt, kon daar voort-
aan dezelfde overheidssteun voor krijgen als 
voor een beschermd monument. Uiteraard 
moet de eigenaar ook zelf altijd een flink 
stuk bijdragen. Doorgaans is dat 60 procent.

Soms hoor je wel eens de kritiek ‘wie zich 
een huis in de concessie kan veroorlo-
ven, hoeft toch geen subsidies te krijgen’. 
Vandaele: “De concessie is nu eenmaal de 
kip met de gouden eieren en we zagen dat 
waardevolle erfgoedelementen langzaam 
maar zeker verdwenen. Door de concessie is 
onze gemeente overal bekend. Als we daar 
zorg voor dragen, houden we die toeristische 
motor in goede conditie, en dat komt al onze 
inwoners ten goede.”

Herwaarderingsplan 
Concessie is succes
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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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 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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

  Ondertekening van het herwaarderingsplan 
in 2011 door minister van Onroerend  
Erfgoed Geert Bourgeois en schepen 
Wilfried Vandaele.

“Ik verbleef een poosje in de 
badplaats De Haan (…) Een 
openbaring. Ik vond het een 
van de mooiste badplaatsen 
van West-Europa”

Frits Abrahams in de Nederlandse krant 
NRC Handelsblad, 2/9/2016

Jaar Aantal dossiers Toegekende premies
2012 13 133 719,90 euro
2013 50 427 100,93 euro
2014 47 457 510,63 euro
2015 58 495 756,92 euro
2016 24 219 684,44 euro

192 dossiers 1 733 773 euro

Lezing Wilfried Vandaele1 december 201620 uur - zaal ‘t Schelpestik, Kennedyplein,  Vosseslag De Haan
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Commissie Ruimtelijke  
Ordening ingedommeld
Op 8 september 2016 is de gemeentelijke commissie ruim-
telijke ordening (Gecoro) van De Haan eindelijk nog eens 
samengekomen. Wettelijk moet die commissie minstens 
twee keer per jaar samenkomen. De laatste vergadering 
dateerde van bijna twee jaar geleden. Dat was meteen ook 
de enige bijeenkomst in 2014, en ook het jaar daarvoor was 
er maar één vergadering geweest. Sinds de verkiezingen van 
2012 kwam de Gecoro dus nog maar drie keer samen i.p.v. 
de wettelijk verplichte acht keer. 

Een mogelijke verklaring is dat het schepencollege dossiers 
niet wil voorleggen aan de adviesraad Gecoro, maar liever zelf 

beslist zonder pottenkijkers. Een tweede mogelijkheid is dat 
het schepencollege op het gebied van ruimtelijke ordening zo 
goed als geen initiatieven neemt en dus niets kan voorleggen 
aan de Gecoro. Dat er de voorbije vier jaar nog geen enkel 
nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is opgestart, is hier 
een teken aan de wand.

De ruimtelijke uitvoeringsplannen die sinds 2012 werden 
goedgekeurd, waren allemaal  voorbereid door de vorige  
schepen van Ruimtelijke Ordening, Wilfried Vandaele. 

Ook de verkavelingsprojecten zoals dat aan de Manitobawijk 
in Wenduine en de Grotestraat in De Haan, waren al voor-
bereid door het vorige bestuur in een poging om betaalbaar 
wonen voor jonge mensen van de eigen streek te bevorderen. 
Die projecten hoeven nu slechts te worden uitgevoerd.

Subsidies voor fietspad  
Wenduinesteenweg

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)  
ondersteunde dit jaar 24 fietsprojecten, samen goed 
voor 10,7 miljoen euro subsidie. Vlaanderen geeft een 
subsidie van 40 procent en de gemeenten en provin-
cies moeten het resterende gedeelte inbrengen. Van de 
twee West-Vlaamse projecten die werden goedgekeurd, 
was er één in onze gemeente: voor het fietspad aan de 
Wenduinesteenweg betaalde Vlaanderen 173 860 euro 
op een totaal bedrag van 434 652 euro.

GAS-boetes: 
‘niet om te pesten’
De gemeenteraad van De Haan voerde het systeem van GAS-boetes in.  
Dat betekent dat de gemeente zelf mensen kan sanctioneren, zonder 
via de rechtbank te moeten passeren. N-VA/SAMEN verzette zich niet 
tegen het systeem, maar beklemtoonde dat het niet de bedoeling mag 
zijn mensen te pesten met bv. parkeerboetes. 

Mathieu Delbarge: “Voor de N-VA/SAMEN is het veel belangrijker dat 
die dingen worden 
aangepakt die de 
bevolking echt erge-
ren, zoals sluikstor-
ten en hondenpoep. 
Dat De Haan het 
administratieve 
werk opknapt voor 
Blankenberge –
weliswaar tegen een 
vergoeding- vond 
N-VA/SAMEN ook 
geen goed idee.”

N-VA De Haan naar  
Plopsaland
Op 11 september had de jaarlijkse N-VA-familiedag plaats. 
Dit keer in Plopsaland in De Panne. Het park werd volledig 
afgehuurd door de N-VA. 13 000 leden en sympathisanten 
schreven zich in. Onder hen een flinke delegatie van onze 
afdeling.

Aangemoedigd door OCMW-raadslid Trui Minne- 
Jonniaux schuwde onze plaatselijke volksvertegenwoordiger 
Wilfried Vandaele zelfs de spectaculairste attracties niet. 



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

Goed werk in gemeenteraad
Begin januari maakte de krant van West-Vlaanderen een 
analyse van de Haanse politiek. Daarin kreeg het oppositiewerk 
van N-VA/SAMEN veel lof:  “De oppositie weerde zich stevig. 
Er werd voortdurend gehamerd op de toeristische meerwaarde 
van De Haan, een gezond jeugdbeleid, verkeersveiligheid, enzo-
voort. Daarbij vielen de onderbouwde en geëngageerde tussen-
komsten op van de nieuwelingen Mathieu Delbarge  
(Samen/N-VA) en Jan Vermast (Samen/N-VA).”

Ook in onze gemeente bestaat 
er heel wat kinderarmoede. 
OCMW-raadsleden Trui  
Jonniaux en Lieve Van  
Damme: “Wij zijn dan ook 
bijzonder blij dat het OCMW 
het initiatief KidsKans  

opstartte en daarvoor  
samenwerkt met vele  
partners. Vlaams minister 
Liesbeth Homans (N-VA) 
kende een subsidie toe van 
bijna 35 000 euro.”

Subsidies voor KidsKans:  
‘kinderarmoede tegengaan’

Chinezen bij Eandis?
De gemeenteraad van De Haan moest een standpunt innemen over het 
voorstel van elektriciteitsnetbeheerder Eandis om een deel van haar  
aandelen te verkopen aan het Chinese staatsbedrijf State Grid Corporation. 

Eandis heeft immers extra geld nodig en de gemeenten hebben dat geld niet. Gemeente-
raadslid Ronny Vandaele: “We weten dat de Chinezen meer greep willen krijgen op andere 
markten, zoals de Europese. Ze hebben daar soms onredelijk veel geld voor over. Zo bieden 
ze het dubbele van wat de aandelen waard zijn. De gemeenten moeten wettelijk steeds  
80 procent van de aandelen in handen houden, zodat de Chinezen, die azen op 14 procent, 
de macht niet meteen kunnen grijpen. Maar iemand die 14 procent heeft in een bedrijf, laat 
natuurlijk niet zomaar over zich heen lopen.” 

Omdat er op het ogenblik van de gemeenteraad maar weinig informatie beschikbaar was, 
onthield N-VA/SAMEN zich bij de stemming, gevolgd door LB en SP.A. De meerderheids-
partij Bewust stemde voor. Intussen raakte bekend dat de verkoop van de aandelen niet 
doorgaat.

Website gemeente scoort slecht
Wilfried Vandaele (N-VA/SAMEN) interpelleerde de bevoegde schepen over een recente  
doorlichting van de websites van de West-Vlaamse gemeenten. Voor onze regio scoorde  
De Haan het allerzwakst: 3,7 op 10. Beernem bv. scoorde 8,9, Brugge 8,7 en Oostkamp 8,2.

Vandaele, die in de vorige bestuursperiode zelf schepen van Informatie was, herwerkte de gemeentelijke website toen tot een 
toonaangevend voorbeeld waar andere gemeenten zich door lieten inspireren. “Maar intussen zijn we tien jaar verder en veel 
is er sindsdien niet veranderd aan de site”, aldus Vandaele, die eraan toevoegde dat alles wat met internet te maken heeft, 
razendsnel evolueert en dus voortdurend bijgewerkt moet worden. 

3,7/10
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Nieuws uit het parlement

Vernieuwde Zwin opent  
deuren
Onlangs opende in Knokke het nieuwe Zwin de deuren. De 
provincie en de Vlaamse overheid sloegen de handen in elkaar 
om het natuurreservaat en het bezoekerscentrum in een nieuw 
kleedje te steken. Het resultaat mag er zijn. Intussen stak minis-
ter Ben Weyts (N-VA) ook de eerste spadesteek voor de uitbrei-
ding van het Zwinreservaat met 120 ha in de grond. Wilfried 
Vandaele spande zich destijds als provincieraadslid en later 
als volksvertegenwoordiger jarenlang in voor dat dossier. Nu 
worden de resultaten zichtbaar.

Werkbezoek Visserij
De Commissie Landbouw en Visserij 
van het Vlaams Parlement was op 21 
en 22 september op werkbezoek aan de 
kust. 

Er waren gesprekken met de Rederscentrale, met 
de adviescommissie Visserij, met onderzoekers, 
visverwerkers enz.

Vlaams volksvertegen-
woordiger Wilfried Van-
daele is blij dat hij zijn 
slag thuishaalde wat het 
compenseren van gekapt 
bos betreft. Wie bos kapt, 
kan kiezen: nieuw bos 
aanplanten of een bedrag 
storten in het boscom-
pensatiefonds.

Wilfried Vandaele:  
“Dat bedrag was al jaren 
1,98 euro per m2, volstrekt 
onvoldoende om daar 
gronden mee aan te kopen 
om er nieuw bos op te 
planten. 

Het bedrag werd sinds 
2001 niet meer geïn-
dexeerd, terwijl de grond-

prijzen sindsdien meer dan 
verdubbeld zijn.”

Milieuminister Schau-
vliege deelde eind juni in 
de pers mee dat het bedrag 
opgetrokken zou worden 
tot 2,5 euro. 

Wilfried Vandaele:  
“Een kind weet dat ook 
2,5 euro niet volstaat om 
vandaag nog gronden mee 
aan te kopen, laat staan 
ook nog te herbebossen. 

Voor de N-VA was 3,5 
euro per m2 een absoluut 
minimum. Begin juli ging 
de Vlaamse regering hier 
uiteindelijk mee akkoord.”

Niet natuur grote 
vijand van landbouw
In Vlaanderen gebruikt de beroeps-
landbouw ca. 685 000 ha. Wilfried 
Vandaele berekende dat op tien jaar 
tijd 43 000 ha is verdwenen uit de 
landbouwregistratie, terwijl maar ca. 
9 000 ha via ruimtelijke plannen is 
omgezet naar natuur. Het grootste 
areaal is verdwenen omdat niet-
landbouwers er een tuin van maken, 
er een paard op laten grazen of er 
andere economische activiteiten 
ontplooien. 

Hierdoor worden ook de prijzen van 
grond en gebouwen de hoogte in 
geduwd, wat niet goed is voor jonge 
landbouwers.

“In tegenstelling tot wat vaak wordt 
beweerd, is het dus niet de natuur 
die de grootste bedreiging vormt 
voor onze landbouwgronden”, be-
sluit Vandaele.

Tarief boskap eindelijk omhoog
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De taken die de provincie uitvoerde op 
het gebied van cultuur, welzijn en sport 
worden, met inbegrip van gebouwen en 
personeelsleden, moeten worden over-
gedragen naar de gemeenten of naar het 
Vlaamse niveau.  
In werkelijkheid is er echter heel wat 
getouwtrek, waardoor sommige zaken 
uiteindelijk toch bij de provincie blijven. 

Ook het aantal provincieraadsleden  
en gedeputeerden vermindert.  
Provincieraadslid Wim Aernoudt uit 
Gistel: “Voor West-Vlaanderen daalt  
het aantal provincieraadsleden van  
72 naar 35. Meer dan een halvering dus. 
Het aantal gedeputeerden daalt van zes 
naar vier.” Dat  zou meteen een bespa-
ring van 1 miljoen euro per jaar moeten 
opleveren. Ook de werkingsmiddelen die 
naar de politieke fracties gaan, moeten 
volgens de N-VA immers omlaag. 

Fractieleider Kristof Pillaert van  
Hooglede: “Vandaag telt de N-VA in 
West-Vlaanderen 20 provincieraads- 
leden. Ook voor ons betekent de  
halvering van het aantal verkozenen  
dus een flinke aderlating. Maar wie  
wil hervormen, moet ook in eigen vel 
durven snijden”.

Musea zoals Muzee in Oostende of  
Permeke in Jabbeke moet de provincie 
dus uit handen geven. Voor een  
welzijnsinstelling zoals het PIDO   
in Brugge werd een contract gesloten  
met Vlaanderen zodat het bij de  
provincie blijft. Dat geldt ook voor  
het provinciaal zwembad in Brugge en  
de duiktank in Zwevegem.

“De hervormingen gaan echter niet  
zonder slag of stoot. Partijen die de  
plannen mee goedkeurden, maar  
aan de macht zijn in de provincies,  
stribbelen wel eens tegen nu het erop 
aankomt de plannen uit te voeren”, 
zegt Wim Aernoudt. 

“De provincie West-Vlaanderen leverde 
en levert af en toe wel nuttig werk ter 
ondersteuning van kleinere gemeenten. 
Tegenwoordig rijdt ze de gemeenten even 
vaak in de wielen. Denk maar aan het 
nieuwe hotel Ibis aan de Wenduinesteen-
weg in De Haan. De gemeente vroeg 
dat de plannen correct zouden worden 
uitgevoerd, maar de deputatie keurde een 
afwijking goed. Dit tegen het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan in dat dezelfde deputatie 
eerder goedkeurde.” 

Op vraag van de N-VA worden de provincies 
afgeslankt. In principe hebben provincies 
vanaf 1 januari 2018 enkel nog grondgebonden 
bevoegdheden. Dat betekent dat ze zich wel nog 
met waterlopen, wegen, ruimtelijke ordening 
en leefmilieu bezig kunnen houden, maar niet 
meer met persoonsgebonden bevoegdheden. 

Provincies afgeslankt

Toekomst put van Vlissegem verzekerd
De put van Vlissegem, een 9 ha grote waterpartij, werd aangekocht door de Vlaamse overheid en 
ingericht als natuurgebied. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele, zelf Vlissegemnaar, 
volgde het dossier op de voet en is blij dat het eindelijk tot een goed einde is gebracht. 

Vandaele: “Vroeger bevond zich hier de steenbakkerij van de familie Mermuys. Nadat er zandwinning was gebeurd, 
ontstond er een grote waterplas, eigendom van de familie De Spoelbergh. Er werd wel jarenlang allerlei bouwafval in 
gedumpt. Nu de plas eigendom is van de Vlaamse overheid, is de toekomst gelukkig verzekerd.”

 Wilfried Vandaele, destijds 15 jaar lid van de  
provincieraad, en Wim Aernoudt, zijn opvolger.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


