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Wilfried Vandaele roept op om krachten te bundelen
Nu Bewust, de groep van de burgemeester, door interne twisten uit elkaar is gevallen en de gemeente al 
maanden stuurloos is, doet Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele een opmerkelijke 
oproep. Hij vraagt aan de lokale politici om de krachten te bundelen met het oog op de verkiezingen van 
volgend jaar. 

Wilfried Vandaele is lijsttrekker voor de gemeenteraads- 
verkiezingen en doet daarmee een gooi naar de burgemeesters- 
sjerp. Met zijn oproep wil hij het politieke landschap in de  
gemeente hertekenen. 

Politiek landschap hertekenen
Wilfried Vandaele: “We hebben al sinds het begin van mijn  
politiek engagement, in 1982, de traditie dat niet enkel mensen 
met één bepaalde partijkaart met ons meewerken. Ook vandaag 
is dat zo in onze groep N-VA/SAMEN. Er is geen enkele reden 
om nu op onszelf terug te plooien. Integendeel. Het huidige 
bestuur is in een sukkelstraatje terecht gekomen en dat is slecht 
voor onze gemeente. Er is behoefte aan stabiliteit”. 

Daarom roept Vandaele op om de krachten te bundelen: 
“Nieuwe mensen, maar ook mensen die vandaag al actief zijn 
in gemeenteraad of OCMW, zijn welkom om mee te werken 
aan ons project en mee te bouwen aan de toekomst van onze 
gemeente. Er is één voorwaarde: je moet je willen inzetten voor 
het algemeen belang, want dat geraakt vandaag al te vaak onder- 
gesneeuwd onder politiek gehakketak.” 

Verenigd rond sterk programma
Vandaele wil mensen verenigen rond een sterk programma: “Het 
toerisme is onze economische motor. We moeten er dus alles aan 
doen om een aantrekkelijk product te bieden aan onze gasten. 
We proberen ons daarbij best te onderscheiden van de andere 
toeristische trekpleisters en van de andere kustgemeenten.”

“Maar tegelijk moet onze gemeente ook aantrekkelijk blijven 
voor de eigen inwoners en willen we nieuwe kansen bieden aan 
jonge mensen om hier te wonen. “

De groep rond Vandaele wil het programma de komende maan-
den uitwerken en richt daarvoor werkgroepen op rond lokale 
economie en toerisme; milieu, ruimtelijke ordening en verkeer; 
cultuur, jeugd en ontspanning; enz.

“Wie daaraan wil meewerken, is welkom”, zegt Vandaele. 
“Bij onze inwoners is heel wat deskundigheid aanwezig voor 
verschillende thema’s. Het gemeentebestuur moet daar meer 
gebruik van maken.”

“Samen kunnen we onze gemeente 
nog aantrekkelijker maken voor  
inwoners én toeristen.”

Wilfried Vandaele , Vlaams Parlementslid en senator

 Wie wil meewerken, kan contact opnemen met:
Matti Delbarge: mathieu.delbarge@gmail.com / 0477 36 70 80

Bart Lippens: bart.lippens@hotmail.com /  0472 77 30 88
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Premie voor warmtepompen
Twee jaar geleden al stelde N-VA/SAMEN in de gemeenteraad voor om de subsidiereglementen voor  
hernieuwbare energie aan te passen. Vandaag zijn er enkel subsidies voor zonnepanelen en zonneboilers. 
Die premies werden jaren geleden op voorstel van onze groep ingevoerd. Voor tal van andere vormen van 
hernieuwbare energie maakt de gemeente geen geld vrij.
Neem nu de warmtepomp, die niet alleen energie bespaart, maar 
ook de CO2-uitstoot vermindert. In heel Vlaanderen gebruiken al 
22 000 gezinnen dit systeem, een verdubbeling in minder dan vijf 
jaar tijd. Begin dit jaar trok de Vlaamse overheid de premie voor 
warmtepompen nog op tot 40 procent van de plaatsingsfactuur. 
Maar onze gemeente geeft dat systeem geen enkele ondersteuning. 

Het gezin van Matti Delbarge koos bij de renovatie van hun huis 
wel voor een warmtepomp. Matti Delbarge: “De installatie kostte 
ons 12 000 euro. Toch plaatsten wij vier jaar geleden doelbewust een 
geothermische warmtepomp om milieuredenen. Een gemeentelijke 
subsidie kan twijfelaars zeker over de streep trekken.”

Eerste Wereldoorlog herdacht
Op 31 juli vond in Langemark-Poelkapelle een herdenking van de Groote Oorlog 
plaats, in aanwezigheid van de Britse prins Charles. 

Als ondervoorzitter vertegenwoordigde Wilfried Vandaele er het Vlaams Parle-
ment. Op de foto samen met o.a. Elin Jones, voorzitster van het parlement van 
Wales.

Astridpark  
Wenduine
Samen/N-VA klaagde al vaker 
de wispelturigheid aan van de 
meerderheid.  Beslissingen worden 
genomen, weer ingetrokken, 
opnieuw genomen, opnieuw inge-
trokken. 

Denk maar aan de watersport-
infrastructuur in De Haan, het 
nieuwe politiegebouw en het 
Astridpark in Wenduine. 

Wat dat laatste betreft, doet de 
meerderheid er nog een schepje 
bovenop: voor de derde keer op 
een jaar tijd werd de concessie 
verbroken en kwam er een nieuwe 
procedure.  

Gebruik van  
kerkgebouwen

Gemeenteraadslid Jan Vermast 
pleit ervoor dat onze kerken vaker 
gebruikt kunnen worden voor 
allerlei activiteiten.

“Onze kerken zijn belangrijke 
bakens”, zegt Jan. “Die moeten we 
behouden. Maar je zou er ook voor 
activiteiten buiten de eredienst 
terecht moeten kunnen. Uiteraard 
met respect. Dat er concerten en 
zo worden georganiseerd, is prima. 
Maar wellicht is nog meer  
mogelijk.”

Bescherming monumenten 
zelden opgeheven
Vlaanderen telt 
13 551 bescherm-
de erfgoedsites, 
van monumen-
ten tot stads- en 
dorpsgezichten. 
Er bestaat ook een 
procedure om een 
bescherming op te 
heffen.  
 
Wilfried Vandaele ontdekte dat dit in totaal 
slechts 122 keer gebeurde, waarvan 34 maal in 
West-Vlaanderen. In 1989 vroeg De Haan de 
declassering van het koetshuis - ‘de peperbusse’ - 
achter het gemeentehuis om er de huidige Annexe 
te bouwen. Het gebouw bleek echter niet mee be-
schermd met het gemeentehuis, zodat opheffing 
van de bescherming niet nodig was. 

Vandaele hecht groot belang aan erfgoed. Als 
schepen maakte hij enkele jaren geleden voor 
de hele Concessie, de typische villawijk van De 
Haan, nog een herwaarderingsplan op. 

  Bart Lippens, 
voorzitter  
N-VA De Haan - 
Wenduine

  Gemeenteraadslid Matti Delbarge met Ellen en Lisette.
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Nieuws uit het Vlaams Parlement
Vlaams droogteplan?
Door de klimaatverandering komen er periodes van grote droogte en van zware neerslag. Dat 
merkten we deze zomer. Een droogteplan of waterschaarsteplan heeft Vlaanderen echter nog 
niet. Wilfried Vandaele drong er daarom bij minister Schauvliege op aan om daar werk van te 
maken. Zo garanderen we in periodes van waterschaarste voldoende voorraad.

Werkbezoek Venetië 
De commissie Cultuur van het Vlaams Parlement bracht in juni een werkbezoek aan de  
Biënnale van Venetië, een van de grootste kunstenfestivals ter wereld. Ook overlegde de  
delegatie met het regionaal parlement van Venetië, dat wil samenwerken met Vlaanderen.

Ronny Vandaele wordt  
bibliothecaris in De Haan
Ronny Vandaele (N-VA/SAMEN) verlaat de gemeenteraad 
en gaat begin november aan de slag als bibliothecaris in De 
Haan. Momenteel werkt Ronny in de bibliotheek van Knes-
selare en daarvoor werkte hij in die van Gent. Hij deed ook 
jarenlang vrijwilligerswerk in de bibliotheek van  
Klemskerke. 

18 kandidaten schreven zich in voor het examen in De Haan. 
Ronny kwam als eerst gerangschikte uit de proeven. Hij  
twijfelde er nog aan of hij zijn vaste benoeming in Knesselare 
zou opgeven, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

Ronny Vandaele: “Onze bibliotheken in De Haan en Wendui-
ne zijn de meest laagdrempelige plaats voor cultuurbeleving. 
Ze zijn op de eerste plaats een plek waar mensen informatie 
vinden, maar ook een ontspannings- én ontmoetingsplaats.” 

Ronny Vandaele 
heeft verschillen-
de boeken op zijn 
naam staan over 
de geschiedenis 
van onze deel- 
gemeenten.  
 
Heemkunde zal 
dan ook zeker een 
van zijn klem- 
tonen worden.

West-Vlaams fietsroutenetwerk 
uitgebreid
De N-VA drong in de provincieraad aan op een verdere 
uitwerking van het West-Vlaams fietsroutenetwerk.  

Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide stelde voor 
om de fietssnelwegen digitaal ter beschikking te stellen 
én om alternatieve fietsroutes, zoals verharde, autoluwe 
wegen zonder fietspad, op te sporen en te erkennen. 

De uitbouw van het netwerk van fietssnelwegen blijft een 
werk van lange adem. Zo is het nog wachten op het  
nieuwe fietspad tussen De Haan centrum en Nieuw- 
munster. Het gemeentebestuur verloor hier te veel  
tijd.

Wist je dat ...
  de provincieraadsleden die de jaarlijkse ‘rede van de gouverneur’ bijwoonden, ook dit jaar een aparte zitpenning kregen? De N-VA-

raadsleden schonken hun zitpenning aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Een mooi cadeau van 1 700 euro.
  het aantal provincieraadsleden gehalveerd wordt? Voor West-Vlaanderen zullen er daardoor in 2018 nog slechts 36 

raadsleden zijn. N-VA-provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel is tevreden met de flinke afslanking, maar als het van de 
N-VA afhangt, zullen de provincies op termijn helemaal verdampen.

  de Golf van De Haan van de provincie een vergunning kreeg om 35 000 m³ grondwater op te pompen per jaar? En dit 
terwijl de grondwatervoorraden bedreigd zijn en dat we door de klimaatverandering zeer zuinig zullen moeten omspringen 
met onze waterreserves.

  OCMW-raadslid Lieve Van Damme: “De Grotestraat wacht op 
een veilig fietspad.”
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


