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Veilig thuis in een welvarend De Haan-Wenduine

V.U.: BART LIPPENS, KERKSTRAAT 78 BUS 201, 8420 WENDUINE

DE HAAN - WENDUINE KLEMSKERKE
VLISSEGEM
VOSSESLAG

HARENDIJKE

Interview met onze kandidaat-burgemeester
Wilfried Vandaele
Hij is met voorsprong de meest ervaren politicus van 
onze gemeente. Vriend en vijand roemen Wilfried  
Vandaele om zijn dossierkennis en werkkracht. De  
verschillende kranten riepen hem in 2014 uit tot een 
primus onder de Vlaamse parlementsleden (De  
Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad) en tot actief-
ste van West-Vlaanderen (Het Laatste Nieuws, Krant 
van West-Vlaanderen). Voor het eerst doet hij nu een 
gooi naar het burgemeesterschap. We praten met hem.

Je hebt al heel wat jaren op de politieke teller staan.  
Hoeveel precies?
Ik ben al 30 jaar gemeenteraadslid, was 7 jaar schepen, 15 jaar 
provincieraadslid. Intussen ook 9 jaar Vlaams volksvertegen-
woordiger en al 4 jaar ondervoorzitter van het Vlaams  
Parlement.

De lijst heet “Open & N-VA”. 
We hebben “OPEN” groot in ons logo omdat we willen  
beklemtonen dat we open staan voor mensen van verschillende 
politieke overtuigingen en voor onafhankelijken. Dat we een 
open blik hebben op de toekomst en een open beleid willen 
voeren. 

Mensen die jaren geleden wel eens meningsverschillen 
hadden, werken nu weer samen? 
De mislukking van Bewust heeft bij velen de ogen geopend en 
doen beseffen dat er tussen 2006 en 2012 echt wel goed gewerkt 
is in het schepencollege. Wij willen die draad weer oppakken.  
De laatste zes jaar waren jaren van stilstand.

Het is belangrijk dat de gevestigde waarden nu nog volop hun 
gewicht in de schaal leggen, maar we bereiden de aflossing van 
de wacht ook actief voor.

Klopt het dat jullie mensen hebben moeten weigeren op de 
lijst?
Het klinkt wat dikkenekkerig, maar het is de waarheid: we hebben 
zeker 15 mensen moeten ontgoochelen omdat we onvoldoende 
plaatsen hadden op de lijst. Sommigen namen dat sportief op en 
blijven meewerken, anderen gingen op een andere lijst staan.

Het gerucht doet de ronde dat jij wel de lijst trekt, 
maar dat je zelf geen burgemeester zult worden als 
puntje bij paaltje komt.
Denk je nu echt dat ik maanden dag en nacht aan dit 
project zou werken “voor de grap”? Het zijn de mensen op 
onze lijst, van de verschillende politieke strekkingen, die 
mij gevraagd hebben de leiding te willen nemen. Ik wil dat 
ook doen.

Burgemeester en parlementslid, kun je dat wel  
combineren? 
Ik ben voltijds politicus. Ik heb geen ander beroep meer en 
heb geen bestuursmandaten in bedrijven of intercommunales. 
Als je hard werkt, kun je de twee dus combineren, en op die 
manier ook meer binnenhalen voor je gemeente “in Brussel”. 
In mei 2019 zijn er trouwens opnieuw parlementsverkiezingen, 
en niemand heeft een glazen bol.

Onze volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele
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Veilig thuis in een welvarend De Haan-Wenduine

Op het spoor zetten
•  De voorbije jaren is het bestuur van de gemeente totaal verziekt. 

Door onenigheid en besluiteloosheid zijn tal van dossiers  
mismeesterd. Vaak met aanslepende en dure rechtszaken  
tot gevolg: het politiekantoor in Bredene, de sportclubs op het 
strand in Wenduine en De Haan, de tennisvelden Astridplein, 
noem maar op. Om ze te sussen, kregen sommige schepenen 
ook een zak met geld dat ze kwistig mochten uitdelen. Wij  
willen komaf maken met die amateuristische aanpak.

Overleg
•  De krachtlijnen van ons programma kwamen tot stand 

na vele contacten met het veld en na een vijftal  
gespreksavonden met vertegenwoordigers van  
handelaars, jeugd, onderwijs, verkeer, leefmilieu,  
wonen en bouwen ...

•  Eén van onze punten is dat we voor alle grote projecten 
willen overleggen met de bevolking. Daarom laten we 
ook de ruimte voor de mensen om hun mening te geven 
over onze programmapunten. Dat kan via onze website 
www.open-en-nva.be.

Klantvriendelijk
•  Wie een vraag stelt aan de gemeente, moet binnen de 24 uur een  

antwoord krijgen. Minstens dat de vraag behandeld wordt en  
door wie. Nu krijgen mensen vaak niet eens een reactie. Zaalhuur, 
ontlening van materiaal, enzovoort moeten via de website kunnen.

Langetermijnvisie
•  Onze gemeente moet veel professioneler geleid worden dan vandaag het geval is.  

Op basis van een langetermijnvisie: waar willen we de komende 10-15 jaar  
naartoe op het gebied van toerisme, wonen, bouwen, wegen … De bevolking  
moet die keuzes mee helpen maken.

Senioren en jongeren
•  De bevolking van onze gemeente veroudert. We moeten ervoor  

zorgen dat er voor die senioren voldoende voorzieningen zijn.  
Maar zonder jonge mensen bloedt de gemeente dood. Meer  
aandacht dus voor betaalbaar wonen voor onze jongeren.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/dehaan

Een sterke ploeg voor De Haan-Wenduine

VANDAELE Wilfried
59 jaar
Ondervoorzitter Vlaams 
Parlement, senator, 
gemeenteraadslid

1

VAN EENHOOGHE Kris
50 jaar
Kok, uitbater van sportcafé 
Haneveld

12

DELBARGE Mathieu
31 jaar
Logistiek manager,
gemeenteraadslid, 
politieraadslid

4

LIPPENS Bart
31 jaar
Apotheker, master 
farmaceutische zorg,
OCMW-raadslid, voorzitter 
N-VA De Haan-Wenduine

14

ZWAENEPOEL-POLLET 
Rebecca
38 jaar
Gegradueerde verpleegkunde, 
verpleegster urologie AZ 
Damiaan

10

MINNE-JONNIAUX Trui
56 jaar
Kinderverpleegster,  
medewerkster vrije basisschool, 
gemeenteraadslid

22

HEYRICK-DE RIJCKER 
Dominique
53 jaar
Handelsopleiding,  
mede-uitbaatster van 
garage

11

VERMAST Jan
58 jaar
Opleiding management, 
accountant, hotelier,
gemeenteraadslid

7

MUSEEUW Naomi
30 jaar
Opleiding master  
communicatiewetenschappen, 
preventieadviseur bouwsector

15

1. VANDAELE Wilfried

2. SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Marleen

3. BEIRENS Christine

4. DELBARGE Mathieu

5. KNUDDE Hans

6. DHONT Hilde

7. VERMAST Jan

8. MEESSCHAERT Ine

9. JONCKHEERE Hans

10. ZWAENEPOEL-POLLET Rebecca

11. HEYRICK-DE RIJCKER Dominique

12. VAN EENHOOGHE Kris

13. ROUZÉE Sofie

14. LIPPENS Bart

15. MUSEEUW Naomi

16. DEMAEGDT Paul

17. LARIDON Eveline

18. KNUDDE Christiane 

19. BORNY-MAECKELBERGHE Nicole

20. BEIRENS Kurt

21. DEPECKER Steve

22. MINNE-JONNIAUX Trui

23. CATTRYSSE Rudi

 Wij bundelen de krachten, over de partijgrenzen heen. Mensen met 
een duidelijke politieke kleur en onafhankelijken zetten samen de 
schouders onder dit nieuwe project. De groep SAMEN van gemeente- 
raadslid Mathieu Delbarge en de LB van gewezen burgemeester 
Christine Beirens werken mee, alsook de liberale groep rond eerste 
schepen Rudi Cattrysse, OCMW-voorzitster Marleen Schillewaert 
en schepen Kurt Beirens. Ook de N-VA van volksvertegenwoordiger 
Wilfried Vandaele ondersteunt het project.

Open & N-VA
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“ Zolang de provincies bestaan, gaan 
we voor een efficiënt en transparant 
bestuur. 
Wim Aernoudt 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse recreatieve en 
functionele fietswegen moet uitgebreid worden. Wij 
willen de (elektrische) fiets alle kansen geven voor 
recreatie én voor het woon-werkverkeer.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

Toerisme is een belangrijke economische motor in onze 
regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de 
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen. 

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Wim Aernoudt 
 Gistel

2.  Virginie Mahieu 
 Wervik

3.  Luc Coupillie 
 Diksmuide

4.  Luba Minarikova 
 Oostende

5.  Peter Hillewaere 
 Koksijde

6.  Sarah Michem 
 Middelkerke

7.  Bart Rambour 
 Langemark-Poelkapelle

8.  Veerle Vanslembrouck 
 Kortemark

9.  Wouter Folens 
 Poperinge

10.  Eva Ryde 
 Ieper

11.  Wouter Vanlouwe 
 Veurne


