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HARENDIJKE

N-VA De Haan-Wenduine wenst 
u een gezond en gelukkig 2019.

Veilig thuis in een welvarend De Haan-Wenduine

Nieuw bestuur voor onze gemeente

De verkiezingen van 14 oktober zorgden in De Haan voor  
spannende uren. Pas na acht uur ’s avonds werd duidelijk 
hoeveel zetels de partijen hadden. Open & N-VA en Bewust 
haalden allebei tien zetels, Vooruit! haalde er twee en Groen één.

Een daadkrachtige coalitie
Open & N-VA sprak met alle partijen. Een akkoord sluiten 
met Bewust zou voor een ruime meerderheid zorgen, maar 
de puzzel bleek te moeilijk. Ook een nieuw beleid voeren zou 
niet makkelijk zijn. De ene zetel van Groen volstond helaas 
niet. Dan bleef er nog één mogelijkheid over: samenwerken 
met Vooruit. Het was al ruim na middernacht toen er witte 
rook kwam: er was een akkoord bereikt over de krachtlijnen 
van een gezamenlijk programma en over de samenstelling 
van het schepencollege. 

De coalitie duidde unaniem lijsttrekker Wilfried Vandaele, 
Vlaams volksvertegenwoordiger en senator, aan als  
burgemeester. Het nieuwe schepencollege telt één schepen 
minder dan het vorige. Voor Open & N-VA worden schepen: 
Rudi Cattrysse, Marleen Schillewaert-Vercruyce en Christine 
Beirens. Mathieu Delbarge en Hilde Dhont delen een mandaat. 

Voor onze groep zijn verkozen: Wilfried Vandaele, Trui Minne- 
Jonniaux, Jan Vermast en Mathieu Delbarge.

Blijkbaar kon Bewust de coalitievorming moeilijk verteren, 
want bijna een maand na de verkiezingen vroegen ze de Raad 
voor Verkiezingsbetwistingen om een hertelling. Hun  
argumenten hielden echter geen steek, wat door de rechters 
in hun arrest half december bevestigd werd. Maar intussen 
ging veel tijd verloren.

Een goede verstandhouding
Burgemeester Wilfried Vandaele is vast van plan een ploeg 
te vormen die goed aan elkaar hangt en professioneel werkt. 
“Wie hard werkt, heeft geen tijd om ruzie te maken”, aldus 
Vandaele. “De mensen zijn de ruzies beu en ik ga dan ook 
mijn uiterste best doen om een goede verstandhouding op 
te bouwen tussen meerderheid en oppositie. Dat zal wat tijd 
vragen, maar op termijn zal dat wel lukken”, meent hij.

De bevoegdheden van de schepenen vindt u alvast terug op 
www.n-va.be/dehaan en op www.open-en-nva.be

Burgemeester Wilfried Vandaele legt de eed af bij de gouverneur en ondertekent de akte van eedaflegging.
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Wie is wie?
Onze Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele wordt 
burgemeester. Hij neemt daarvoor ontslag uit de Senaat, waar 
hij in 2012 Bart De Wever opvolgde toen die burgemeester van 
Antwerpen werd. Trui Minne-Jonniaux en Jan Vermast zetelen 
voor de N-VA in de gemeenteraad en worden ook allebei lid van 
de politieraad voor de zone Bredene-De Haan.  
 
In De Haan werkt onze partij al sinds 1982 samen met  
onafhankelijken van de groep SAMEN, die ons lokale project 
ondersteunen. Lieve Vandamme zetelde jarenlang in de  

OCMW-raad en Mathieu Delbarge, sinds 2012 gemeenteraadslid, 
wordt nu schepen. 

De vroegere OCMW-raad verdwijnt. Voortaan vormen alle 
gemeenteraadsleden samen automatisch de OCMW-raad. Om de 
sociale dossiers te bespreken, waar vertrouwelijkheid uiteraard heel 
belangrijk is, komt er een ‘bijzonder comité voor de sociale dienst’. 
OCMW-raadslid Bart Lippens laat zich in het bijzonder comité 
opvolgen door Rebecca Zwaenepoel-Pollet, in het dagelijkse leven 
verpleegster. Bart blijft voorzitter van N-VA De Haan-Wenduine.

Klemtonen voor beleid
De nieuwe burgemeester wil met zijn ploeg enkele nieuwe klem-
tonen leggen en op die manier verkiezingsbeloften waarmaken.

Snel antwoord
Mensen beklagen zich erover dat ze van bepaalde gemeentelijke 
diensten te laat antwoord krijgen op hun vragen. Of helemaal 
geen antwoord. Vandaele werkt aan een systeem waarbij mensen 
binnen de 24 uur een – minstens voorlopig – antwoord krijgen. 
Zo weten ze tenminste dat hun vraag goed is aangekomen en 
wie ermee bezig is. Heel wat zaken moeten ook online geregeld 
kunnen worden, zoals de reservatie van zalen.

Inspraak
In het voorjaar bezoekt het schepencollege alle deelgemeenten. 

De inwoners krijgen informatie over de plannen van het nieuwe 
bestuur en kunnen zelf hun mening geven. Daarnaast overlegt 
het gemeentebestuur ook met de handelaars, de jeugd, de  
verenigingen, enzovoort. Ook de adviesraden worden weer 
ernstig genomen.

Lange termijn 
Voor een aantal belangrijke thema’s tekenen we een lange- 
termijnvisie uit. Waar willen we staan in 2030? Welke klemtonen  
leggen we wat toerisme betreft? Wat willen we wel en niet op 
onze stranden? Welke wegen, voetpaden, ... moeten we de 
komende jaren vernieuwen?  Hoe willen we dat er de komende 
jaren gebouwd wordt?

V.l.n.r. Rebecca Zwaenepoel-Pollet, Mathieu Delbarge, Lieve Vandamme, 
Wilfried Vandaele, Jan Vermast, Trui Minne-Jonniaux en Bart Lippens.

12 januari: nieuwjaarsfeest  
N-VA nationaal
Op 12 januari om 19.30 uur zet de 
N-VA het nieuwe jaar feestelijk in 
met een groot feest in de Nekkerhal 
in Mechelen (Plattebeekstraat 1, 
2800 Mechelen).

Onze N-VA-bussen voeren u graag naar Mechelen en weer terug.  
Op www.n-va.be/nieuwjaarsfeest-2019-bussen kunt u de dienst- 
regeling raadplegen. Daar vindt u ook de juiste contactgegevens 
om een plaatsje op de bus te reserveren.

20 februari: bezoek aan  
parlement en Afrikamuseum
We zetten een succesvolle traditie voort en trekken opnieuw 
met de bus naar Brussel voor een bezoek aan het Vlaams 
Parlement – met gloednieuw bezoekerscentrum –, de Kamer 
en de Senaat. Onlangs opende het vernieuwde Afrikamuseum 
de deuren en daar gaan we ook langs.

We vertrekken om 8.30 uur aan het tramstation van De Haan.  
’s Middags kunt u genieten van een lichte maaltijd en om-
streeks 17 uur keren we terug naar De Haan. De kostprijs 
bedraagt 25 euro. Inschrijven kan bij Jeroen Pouseele,  
02 552 11 66 of jeroen.pouseele@n-va.be.
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Een ambitieus maar realistisch klimaatbeleid
Op 2 december kwamen in Brussel 70 000 mensen op straat om hun bezorgdheid te uiten over de opwarming 
van de aarde. Daarop volgde een debat in het Vlaams Parlement. Er kwam vooral kritiek op het feit dat België 
in Europa niet akkoord was gegaan met strengere normen. Wilfried Vandaele nuanceerde dat.

Hij stelde dat de N-VA voorstander is van een doortastend klimaatbeleid. 
Dat moet wel duurzaam, haalbaar en betaalbaar zijn. De afspraken met 
Europa worden wel degelijk uitgevoerd, maar het heeft geen zin om – zoals 
sommige landen doen – steeds strengere engagementen aan te gaan en die 
vervolgens toch niet na te komen. 

“We moeten geen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken en  
waarvoor men ons nadien de factuur presenteert, in de vorm van uitstoot-
rechten die we moeten aankopen of boetes die we moeten betalen. Liever 
minder beloven en als het kan meer doen dan we beloofd hebben, dan dingen 
beloven die we toch niet kunnen waarmaken”, aldus Vandaele. 

Hij riep de bevoegde minister Schauvliege wel op een tandje bij te steken. 
Tegen 2030 moet de uitstoot van CO2 met 35 procent verminderd zijn  
ten opzichte van 2005. In de periode 2005-2016 hebben we nog maar  
0,5 procent minder uitstoot. Nog 34,5 procent te gaan dus. Een gigantische 
uitdaging. Vandaar: eerst doen wat we beloofden!

Hij had met de Universiteit Gent en het Koninklijk Instituut voor Natuur-
wetenschappen afgesproken dat zij de kaken van de aangespoelde vinvis 
voorlopig zouden bewaren in de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. 
Zo kreeg het schepencollege de tijd om te beslissen of het de kaken al dan 
niet wou laten prepareren. 

De beslissing was positief. “Nu kunnen we er een project rond maken, met 
foto’s en filmbeelden en het verhaal van ‘onze’ vinvis”, zegt Wilfried 
Vandaele. Hij zette al enkele ideeën op papier voor een educatief en toeristisch 
project in de zomer van 2019, liefst op de Vosseslag.

Project rond vinvis Antonius Wilfried Vandaele lanceerde het idee 
voor een project rond vinvis Antonius.

VRT NU voor studenten Nederlands in het buitenland
Op initiatief van Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele wordt VRT NU opengesteld voor studenten en  
docenten Nederlands in het buitenland. “Voor de 14 000 studenten en 6 000 docenten Nederlands in het  
buitenland kunnen de programma’s van de openbare omroep een goede ondersteuning zijn in hun studie”, aldus Vandaele.

Door Europese regelgeving over onder meer uitzendrechten kan je in het buitenland enkel uitzendingen bekijken van het land 
waar je gedomicilieerd bent. Dat verandert nu: studenten en docenten kunnen aan de VRT voortaan toegang vragen. Wilfried 
Vandaele wil nu eenzelfde regeling voor de Nederlandse openbare omroep. “Ik vroeg aan minister Gatz om dat in het kader 
van de Nederlandse Taalunie ook aan te kaarten bij zijn Nederlandse collega. Hij zegde dat toe. Om de zaak wat kracht bij te 
zetten, diende ik als voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie ook zelf een vraag in bij 
het Comité van Ministers”, zegt Wilfried Vandaele.

Nieuws uit 
het Vlaams 
Parlement

Op 25 oktober 2018 spoelde vinvis Antonius aan op het strand  
van de Vosseslag. Terwijl de media meldden dat alles afgevoerd  
en vernietigd was in het vilbeluik van Denderleeuw, bracht 
Wilfried Vandaele ’s avonds op de gemeenteraad ander nieuws.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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