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Hoe is het mogelijk?
Men zou zich ’s morgens voor minder verslikken in een koffie dan bij
het lezen van een pamfletje van een meerderheidspartij. Heel knap dat
een belastingsverlaging uit 2006 van onder het stof wordt gehaald om in
2016 als trofee op te voeren. Waarschijnlijk bij gebrek aan beter.
Ook voor het overige gaat het niet goed
met onze gemeente. Volgens het gemeentrapport 2016 van Het Nieuwsblad krijgen
het beleid en de burgemeester een dikke
buis van de inwoners.

Voorwoord
We zijn er klaar voor!
Met een nieuwe bestuursploeg,
waarover straks meer, een gemotiveerde achterban en een karrenvracht aan ideeën staat project
2018 klaar in de startblokken.
Dit betekent ook dat wij in het
kader van Verandering voor Vooruitgang een luisterend oor zijn voor
alle inwoners van onze gemeente.
Want daar draait het natuurlijk om:
wat wil u veranderd zien in Leffinge
over Middelkerke tot in Lombardsijde?
Wat moet er anders en beter in
Westende, Sint-Pieters-Kapelle,
Schore en Ramskapelle? Aarzel
niet en laat het ons weten. Onze
bestuursleden komen naar u toe
want zij zijn er voor u!
André Clarysse
Voorzitter N-VA Middelkerke

Dat kan ook niet anders: een schepen die
in een vlaag van zinsverbijstering een
woning onbewoonbaar laat verklaren,
een oorverdovende stilte rond het nieuwe
casino dat nu al voer voor de rechtbank is
en symbooldossiers die uitdraaien op een
fiasco. Men zou voor minder het archief
induiken om toch maar iets positiefs rond
te bazuinen.
N-VA Middelkerke probeert wel van goede
wil te zijn, maar het lukt ons niet om een
positieve noot te vinden. Mondelinge op-

Mensen, dit kan beter.
Nog even op de tanden
bijten en vanaf 2019
komt er met uw steun
een keerpunt.
Kurt Knockaert
Ondervoorzitter N-VA
Middelkerke

positie in de gemeenteraad mag niet meer,
de vraag naar openbaarheid van bestuur
ziet men liever niet terugkomen en je kunt
het zo gek niet bedenken of er schiet in
Middelkerke wel ergens een blunder uit de
grond.
Het gemeentebestuur twijfelt aan de
geloofwaardigheid van dergelijke enquêtes. Bovendien meent ze dat de slechte
score vooral te wijten is aan de negatieve
houding van de oppositie. Daarom streven
ze naar een ‘betere klanttevredenheid van
de burger’. In de praktijk betekent dit dat
subsidies hun eigen gekleurde weg wel
zullen vinden.
Kurt Knockaert
Ondervoorzitter N-VA Middelkerke
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Nieuw enthousiast N-VA-bestuur in Middelkerke
Op zondag 6 maart vond de verkiezing
plaats van het lokaal N-VA-bestuur
in centrum De Branding. De N-VA
leden van groot-Middelkerke brachten
massaal hun stem uit. Zowel voorzitter
André Clarysse, als ondervoorzitter
Kurt Knockaert werden herverkozen.
Anthony Goethaels, Jan Gebbert,
Peter Cooleman, Guy Vlieghe, Brigitte
Bauwens en Diane Smeuninx werden
eveneens als bestuurslid verkozen en
vormen samen met OCMW-raadslid
Sandra Plaetevoet en provincieraadslid
Isabel Desoete het voltallig bestuur.
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Jong N-VA Middelkerke van start
Naast de succesvolle werking van onze Middelkerkse N-VA-afdeling houden we nu ook Jong N-VA
Middelkerke boven de doopvont. Hiermee willen we een aanspreekpunt zijn voor jongeren en het Vlaams en
republikeins karakter verder onderstrepen.
We merken al te vaak dat heel wat initiatieven voor jongeren
slechts bestemd zijn voor zij die zich tot de vertrouwelingen
van het stadsbestuur kunnen rekenen. Anderzijds zien wij
vaker dat heel wat jongeren politiek geëngageerd zijn en aan
dat engagement graag een invulling willen geven. Wij willen de
belangen van de Middelkerkse jongeren dan ook behartigen en
hun laten wegen op het beleid van onze kustgemeente.
We wisselen al dit serieuzere werk van vormings- en trefdagen
ook af met niet-politieke activiteiten en ludieke acties. Een
succesvol debat wordt besproken bij een frisse pint. Een gezellig
weekend is het ideale moment om onze visie te bepalen. Verder
houdt onze internationale werking een blik op de wereld gericht.
Jong N-VA bewijst dus dat politiek allesbehalve een saaie

bezigheid is. Met meer dan 4500 leden is Jong N-VA nationaal
een van de snelst groeiende politieke jongerenbewegingen in
Vlaanderen. Gedurfd, soms wat tegendraads, maar altijd met een
open blik en opbouwend.
Ben jij ouder dan 16 en jonger dan 31
en voel je het kriebelen om jezelf in de
Middelkerkse politiek te engageren,
aarzel dan niet om vrijblijvend contact
op te nemen met ons.
Peter Cooleman
Verantwoordelijke jong N-VA
Middelkerke

Vooraan: André Clarysse, Kurt knockaert en Anthony Goethaels. Achteraan: Brigitte Bauwen, Jan Gebbert, Peter Cooleman, Guy Vlieghe en Dianne Smeuninx. Mandatarissen Sandra Plaetevoet en Isabel Desoete ontbreken op de foto.

Hieronder nog eens de bestuursleden met
hun bevoegdheden:
André Clarysse: voorzitter
Kurt Knockaert: ondervoorzitter –
communicatieverantwoordelijke - redactie sociale media
Anthony Goethaels: secretaris – redactie sociale media
Jan Gebbert: penningmeester
Dianne Smeuninx: ledenverantwoordelijke
Peter Cooleman: coördinator Jong-N-VA
Brigitte Bauwens: coördinator organisatiecomité

Dit team neemt de taak op zich om samen
met de leden de verkiezingen in oktober 2018
voor te bereiden en werk te maken van een
Verandering voor Vooruitgang.
N-VA Middelkerke is zeer tevreden dat de schepen van
Openbare Werken geluisterd heeft en nog diezelfde
maand de omheining heeft geplaatst.

Eindelijk omheining langs nieuw wandelpad in Leffinge
Het gemeentebestuur van Middelkerke liet in september in Leffinge
een nieuw wandelpad aanleggen tussen de Ieperleedstraat en de
Patrijsstraat. Het verbindt de wijk in de buurt met de scholen en
kinderen gebruiken het pad zodat ze niet via de drukke Dorpsstraat
naar school moeten. Naast het pad bevindt zich een diepe sloot en
zonder omheining is dit een gevaarlijke situatie. Zoals gewoonlijk had
het gemeentebestuur het moeilijk om iets af te werken.
In april kaartte onze secretaris
Anthony Goethaels, zelf inwoner van
Leffinge, deze gevaarlijke situatie
aan: “Het is onbegrijpelijk dat er na
al die maanden nog altijd geen werk
gemaakt is van het plaatsen van
een omheining. Nochtans waren er
voorzieningen aanwezig om direct
een afscheiding te plaatsen.”
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N-VA Middelkerke is zeer tevreden
dat de schepen van Openbare
Werken geluisterd heeft en nog
diezelfde maand de omheining heeft
geplaatst.

N-VA Middelkerke naar Antwerpen
Op zaterdag 4 juni maken wij een daguitstap naar Antwerpen. De bus vertrekt om 8 uur stipt aan de markt in
Middelkerke.

Programma:
 Stadswandeling onder begeleiding
van een gids
 Lunch
 Bezoek aan stadhuis
 Stadswandeling of vrije tijd in de stad
 Vertrek terug naar Middelkerke om
19 uur

Prijs:
40 euro per persoon (bus, maaltijd en
gids inbegrepen)

Inschrijven:
Inschrijven kan door het juiste
bedrag over te schrijven op het
rekeningnummer BE02 8601 1356 3740
met vermelding: daguitstap + naam +
voornaam en aantal personen.

www.n-va.be/middelkerke

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
Rechten

gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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