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HARENDIJKE

Toekomst militair domein
Het militair domein (“Radstabe”) aan de Zwarte Kiezel, grondgebied Vlissegem, werd door het  
Ministerie van Defensie al een paar jaar geleden in de etalage geplaatst. Het heeft geen militaire  
functie meer en is inmiddels verlaten.

Het terrein is te koop. Het ligt voor 
de hand dat het overgrote deel 
teruggegeven wordt aan de natuur, 
zoals bepaald door het Duinende-
creet. Maar moeten alle gebouwen 
afgebroken worden of onder het 
zand gestopt? Zijn er andere moge-
lijkheden? 

Aan de voorkant, tegen de Wen-
duinesteenweg, liggen enkele kleine 
gebouwen (zoals het onthaalgebouw) 
waar misschien wel een zinvolle 
functie aan gegeven kan worden. 

Denk maar aan een onthaalpunt of 
educatief lokaal voor natuurbeleving. 
Wie koopt het domein best aan van 
Defensie? De Vlaamse overheid 
(Natuur en Bos) heeft belangstelling 
maar moet ook de gemeente hier 
meedoen?

Op het gewestplan staat de zone 
wit ingekleurd. Wilfried Vandaele 
vindt dat de gemeente best een 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan zou op-
maken om de toekomstige bestem-
ming van het terrein vast te leggen. 

N-VA en SAMEN wensen iedereen 
een goed en gezond 2018

 Boven: Lieve Van Damme, OCMW-raadslid; Mathieu Delbarge, Gemeenteraadslid; Wilfried Vandaele, 
Vlaams volksvertegenwoordiger; Jan Vermast, Gemeenteraadslid 

 Onder: Trui Jonniaux, OCMW-raadslid; Bart Lippens, Voorzitter N-VA De Haan/Wenduine

N-VA De Haan-Wenduine 
wenst u een fijn 2018!
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Thema-avonden gemeenteraadverkiezingen
2018 wordt een spannend jaar: op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. N-VA/SAMEN werkt 
aan een ijzersterke lijst, met uitstekende kandidaten en een uitgebalanceerd programma. Om dat  
programma te toetsen, organiseerde N-VA/SAMEN in november in ’t Schelpestik (Vosseslag)  
5 thema-avonden. 

Naast de eigen leden nodigde N-VA/SAMEN telkens deskundigen uit die geen politieke stempel hebben. Afgevaardigden van 
verenigingen en beroepsgroepen gaven hun visie, legden klemtonen en wezen problemen en mogelijke oplossingen aan.

Op 22 november besprak gemeenteraadslid Matti Delbarge het thema 
“jeugd en onderwijs”. Op 23 november was gewezen schepen Wilfried Van-
daele aan de beurt met “milieu en ruimtelijke ordening”. Op dezelfde dag 
had N-VA-voorzitter Bart Lippens het over “mobiliteit en veiligheid”. 

Gemeenteraadslid Jan Vermast nam op 28 november “toerisme en lokale 
economie” voor zijn rekening en op 29 november sloot Matti Delbarge de 
reeks af met “sport en cultuur”.

De gedachtewisselingen verliepen in een opbouwende sfeer en de resultaten 
ervan worden verwerkt in het verkiezingsprogramma.

Nieuw politiegebouw duurder: De Haan opnieuw gerold
Het nieuwe politiegebouw zal 600 000 euro meer kosten dan aanvankelijk meegedeeld. Gemeenteraadslid 
en politieraadslid Mathieu Delbarge (N-VA/SAMEN) steekt zijn ongenoegen hierover niet onder stoelen of 
banken: “Op die manier stijgt de totale geraamde kost al naar 3,5 miljoen euro”, zegt hij. 
In de vorige legislatuur is beslist dat er aan de Vosseslag in De 
Haan een nieuw politiegebouw zou komen om alle politiedien-
sten samen in te huisvesten. Er was al grond aangekocht en 
de plannen waren klaar. De kostprijs werd op 5 miljoen euro 
geraamd.

Maar de nieuwe Bewust-meerderheid in De Haan gooide de 
plannen voor de Vosseslag in de prullenmand en besliste de 
politie onder te brengen in een bestaand gebouw bij het Bredense 
gemeentehuis. Dat zou veel minder kosten. Maar uiteindelijk 
blijkt het toch om een heel nieuwe huisvesting te gaan, met een 
prijskaartje dat beetje bij beetje dat van de Vosseslag benadert.

Mathieu Delbarge: “De bouwkost aan de Vosseslag werd ge-
raamd op 1 400 euro per vierkante meter en in het huidige plan 
zitten we op 2 500 euro per vierkante meter.  Kortom: minder 
ruimte, voor veel meer geld.”

Delbarge besluit: “De burgemeester van De Haan laat zich al 
jaren doen door Bredene. Nochtans draagt De Haan 57 procent 
bij van het politiebudget. De inwoners van De Haan, en ook de 
gemeenteraadsleden, werden eigenlijk jarenlang bedrogen: in 
plaats van een goedkope huisvesting in de bestaande gebouwen 
in Bredene, komt er een dure nieuwbouw. Als er dan toch een 
nieuw gebouw komt, had dat veel beter in De Haan aan de Vos-
seslag gestaan, zoals destijds beslist.

Jan Vermast: “Intussen staat het oude rijkswachtgebouw aan 
de Driftweg in De Haan al jaren leeg. Toen de rijkswacht 16 
jaren geleden werd opgeheven, was het gebouw nog behoorlijk 
nieuw. Maar het bleef al die tijd leegstaan en is stilaan aan het 
verkrotten. Een echte schande dat een overheidsgebouw zo lang 
ongebruikt blijft!”

 Wilfried Vandaele

  Matti Delbarge en Jan Vermast bij het verwaarloosde 
rijkswachtgebouw

  Matti Delbarge en Jan Vermast

N-VA De Haan-Wenduine 
wenst u een prettige Kerst!
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In het buitenland

Wilfried Vandaele  
in Californië
In oktober trad Vandaele op als leider 
van een delegatie van het Vlaams Par-
lement die Californië bezocht. De par-
lementsleden ontmoetten er overheden, 
universiteiten, instellingen en bedrijven 
die met milieuzorg en ruimtelijke 
ordening bezig zijn. Californië vaart 
immers een eigen koers los van president Trump. In Monterey ondertekenden het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) uit 
Oostende en de Universiteit van Californië een samenwerkingsakkoord. Wilfried Vandaele trad hierbij op als getuige. 

Klimaatakkoord tussen gewesten

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten al onze overheden maatregelen 
nemen. Op initiatief van de N-VA startte een overleg tussen de Vlaamse, Waalse en Brusselse 
parlementen, alsook de Belgische Kamer. De laatste twee vergaderingen, in Namen en Brussel, 
werden voorgezeten door André Antoine (Wallonië), Charles Picqué (Brussel) en Wilfried Vandaele 
(Vlaanderen). Die bereikten op 13 november een akkoord over een gezamenlijke tekst, gesteund 
trouwens door meerderheid en oppositie. 

Fusie De Haan met Zuienkerke?
Wilfried Vandaele ging na wat een fusie tussen de gemeenten De Haan-Wenduine en Zuienkerke zou  
opbrengen. De gemeenteschulden zouden in ieder geval flink dalen.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator, is 
geen voorstander van verplichte fusies, maar wel van vrijwillige: 
“De Haan-Wenduine is een voorbeeld van een verplichte fusie uit 
1976 die na al die jaren nog steeds niet helemaal verteerd is bij de 
bevolking. In Koksijde-Oostduinkerke is dat ook zo. Als je wil fuse-
ren, moet je dat goed voorbereiden bij de bevolking en heel precies 
aangeven waar de voordelen zitten”.

“Liever Zuienkerke dan Bredene”
De N-VA van De Haan-Wenduine hield twee jaar geleden een 
enquête bij de inwoners met de vraag met welke buurgemeente ze 
het liefst zouden fuseren als dat nodig mocht blijken. Hoewel De 
Haan vandaag al een gezamenlijke politiezone vormt met Bredene, 
zag bijna niemand een fusie met Bredene zitten. Zuienkerke daar-
entegen vonden velen wel een goede partner. Wilfried Vandaele: 
“Zuienkerke is met 2 700 inwoners een naar Vlaamse normen erg 

kleine gemeente, en de gemeente sluit wat profiel betreft goed aan 
bij De Haan-Wenduine. De nieuwe, gefuseerde gemeente zou  
15 300 inwoners tellen.  

Velen verwachten dat als de vrijwillige fusies er niet komen, de 
fusies op termijn verplicht zullen worden. Daarom kozen sommige 
gemeenten recent voor een vrijwillige fusie met de partner die ze 
willen in plaats van af te wachten en later verplicht te worden een 
partner te nemen die hen niet ligt.

Wat brengt fusie op?
De premie die Vlaanderen toekent aan de gemeenten die samen-
gaan is aanzienlijk: Vlaanderen neemt per inwoner een schuld van 
500 euro over. De Haan en Zuienkerke zouden zo 7,65 miljoen euro 
binnenhalen, waardoor de schulden van beide gemeenten dalen van 
17,67 miljoen euro naar 10 miljoen euro.

Wist je dat ...
  onze gemeente 50 (vijftig) 

voertuigen in bezit 
heeft (personenwagens, 
vrachtwagens, tractoren…)?

  de gemeente plannen heeft om 
op de dijk van Wenduine een 
15 meter hoge vuurtoren te 
plaatsen. Kostprijs:  
402 000 euro.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /
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