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Vier het nieuwe
jaar met de N-VA!
De winter is op komst en het jaareinde nadert met rasse schreden. Ook
de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 komen snel dichterbij. Verkiezingen waarvoor N-VA Middelkerke
al heel wat plannen heeft.
Onze bestuursploeg wil die graag
delen met alle leden en sympathisanten. Daarom nodigen we u
graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 29 januari 2017.
Traditioneel verwelkomen wij ieder
jaar een bijzondere gastspreker. Ditmaal is dat streekgenote Rita Gantois. Als federaal parlementslid zorgt
zij onder meer voor nieuwe toeristische impulsen aan de kust en helpt
ze onze regio verder te ontwikkelen.
Bij een natje en een droogje zal Rita
haar visie op de toekomst graag met
u delen.
André Clarysse,
voorzitter N-VA Middelkerke

N-VA keert terug in gemeenteraad
Op 25 juli legde Anthony Goethaels,
secretaris van N-VA Middelkerke, de eed
af als gemeenteraadslid. Hij is de enige
N-VA-vertegenwoordiger in de raad
en daarmee per definitie ook meteen
fractieleider. Anthony geniet het volste
vertrouwen van alle bestuursleden. Heel
N-VA Middelkerke zal hem 100 procent
bijstaan om vanuit de oppositie uw stem
te vertolken en de lokale standpunten
van onze partij met u te delen.
Vertel eens iets over jezelf, Anthony?
Ik ben 45 jaar, gehuwd met Darline
Daenekint en woon in Leffinge. Mijn brood
verdien ik als financieel verantwoordelijke.
Gezien mijn beroepservaring en andere
talenten kan en zal ik me op tal van
vlakken inzetten voor Middelkerke en zijn
inwoners.

daarin eerlijk en doorzichtig zijn.
Wederzijdse communicatie met de
inwoners van Middelkerke moet centraal
staan.
Een standpunt durven innemen en daar
ook over communiceren is trouwens niet
alleen belangrijk voor mij, maar voor de
hele N-VA-ploeg. We dragen allemaal de
slogan ‘Denken. Durven. Doen.’ hoog in
het vaandel.

“Politiek moet eerlijk en doorzichtig
zijn. Communicatie met de inwoners van Middelkerke staat daarom
centraal voor mij.” – Anthony Goethaels,
N-VA-gemeenteraadslid

Wat zijn je belangrijkste doelen?
In de eerste plaats wil ik samenwerken met
de ganse N-VA-ploeg om een schitterend
verkiezingsresultaat neer te zetten in
2018. Daarnaast wil ik me, samen met alle
bestuursleden, nog meer verdiepen in de
vele dossiers die belangrijk zijn voor een
aangenaam Middelkerke.
Wat staat voor jou centraal als
gemeenteraadslid?
De N-VA wil in de gemeenteraad
realistische en haalbare standpunten
verdedigen en uitvoeren. Politiek moet

Wat moet er veranderen in Middelkerke?
Welke ideeën en suggesties heeft u voor een gemeente die leefbaar, bereikbaar en
aangenaam is?
Laat het ons weten en Anthony Goethaels zet het op de agenda van de gemeenteraad!
anthony.goethaels@n-va.be
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‘Gratis’ Casino
kost Middelkerke
miljoenen

Kurt Knockaert: “De N-VA
volgt het casinodossier met
argusogen op.”

Laat het duidelijk zijn: N-VA Middelkerke ziet liefst zo snel mogelijk een nieuw Casino op de Zeedijk. Maar dat betekent niet
dat wij oogluikend zullen toestaan dat diegenen die het beleid voeren in Middelkerke buiten de lijntjes kleuren. En laat nu dat
precies zijn waar het schoentje knelt in dit dossier.
Gemeente voldoet niet aan zelf gestelde
voorwaarden
Voorwaarden, rechten en plichten die
burgemeester en schepenen zelf hebben
opgesteld, worden bijvoorbeeld herhaaldelijk onder de mat geschoven. Het
verbaast dan ook niet dat de Raad van
State, het hoogste rechtscollege van het
land, de gunning van het Casino vernietigde na een klacht van één van de
deelnemers. Een terechte klacht, want
de meerderheidspartijen gaven één van
de kandidaten voor de uitbating een
voorkeursbehandeling. Onaanvaardbaar,
vindt de N-VA.
Maar er is meer. Het stadsbestuur bazuint
rond dat het project niets zal kosten aan
de Middelkerkse belastingbetaler. Een
groteske leugen, helaas. Een gift van 6,75
miljoen euro aan de aannemer die het

Casino gaat bouwen voor een aanpassing
aan de zeewering, een forse jaarlijkse
concessievergoeding aan het Vlaams
Gewest voor het gebruik van de zeedijk,
een advocatenkantoor dat ons al meer
dan een half miljoen heeft gekost om het
dossier ‘in goede banen te leiden’: in ons
woordenboek vinden we toch een heel
andere definitie van ‘gratis’.
Inmenging schepenen is onaanvaardbaar
Bovendien ontdekte de N-VA dat enkele
schepenen het niet konden nalaten om
een graantje mee te pikken bij de toewijzing voor de bouw van het nieuwe
Casino. Of vindt u het normaal dat twee
schepenen deel uitmaakten van de jury
bij het toekennen van de gunning terwijl
hun familie of zakenpartner belang zou
hebben bij de gunning aan één van de
twee kandidaten?

Zo’n arrogant onaantastbaarheidgevoel
is voor N-VA Middelkerke ronduit
onaanvaardbaar. Daarom ondertekende
N-VA-raadslid Anthony Goethaels mee
de strafklacht van alle oppositiepartijen
(op één ‘onafhankelijk’ raadslid na) om
dit aan te klagen.
Hoe moet het nu verder?
Maar hoe zit het nu met het nieuwe
Casino? In de zoektocht naar een
kandidaat-bouwer zette de stad inmiddels
in allerijl een nieuwe procedure in gang.
Helaas plakt dit zogenaamde plan-B eens
te meer als los zand aan elkaar. N-VA
Middelkerke volgt dan ook de evolutie
van en de beslissingen in dit dossier met
argusogen omdat u daar recht op heeft.

N-VA Middelkerke vraagt meer hartritmetoestellen
Een aantal jaren geleden plaatste de gemeente twee zogenoemde AED-defibrillatoren in Middelkerke. Met deze toestellen kan je
het hart een elektrische impuls geven na een hartfalen. Maar twee toestellen is volgens N-VA Middelkerke te weinig voor onze
kustgemeente.
Ondervoorzitter Kurt Knockaert: ”In de zomermaanden ontvangt Middelkerke veel toeristen. De deelgemeenten worden ook
steeds aantrekkelijker voor onder meer fietsers. Dit zorgt ervoor dat nogal wat mensen zich sportief bewegen op ons uitgestrekte
grondgebied. Daarom pleiten wij ervoor om in elke deelgemeente minstens één AED-toestel te voorzien, bijvoorbeeld bij de
sportaccommodaties in de deelgemeenten. Vandaag hanger er al toestellen in Middelkerke en Westende. Als de gemeente nog
zeven extra toestellen aankoopt, kunnen we ook Leffinge, Wilskerke, Slijpe, Sint-Pieters-Kapelle, Schore, Mannekensvere en
Lombardsijde iets hartveiliger maken.”

middelkerke@n-va.be
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Aangenaam gezelschap op gezellig
mosselfestijn
Op 24 september hadden de afwezigen weer eens ongelijk. Het tweede
mosselfestijn van N-VA Middelkerke in zaal De Stille Meers was opnieuw
een overdonderend succes. Met 50 procent meer aanwezigen dan vorig
jaar was ook deze organisatie een schot in de roos. Bedankt aan iedereen
die aanwezig was!
De avond werd opgeluisterd door enkele prominente N-VAmandatarissen, waaronder de ondervoorzitter van de partij: Sander
Loones. Ook parlementsleden Wilfried Vandaele en Danielle Godderist’Jonck en provincieraadslid Wim Aernoudt maakten tijd vrij in hun
drukke agenda om even langs te komen. Hoeft het nog gezegd dat hun
aanwezigheid een stevige boost geeft aan ons bestuur?
Ook dit jaar konden wij voor de organisatie van het, stilaan uit zijn voegen
barstende, mosselfestijn een beroep doen op de inzet van vele vrijwilligers.
Zonder hen was dit feest niet mogelijk geweest. N-VA Middelkerke bedankt
dus nadrukkelijk iedereen die de handen uit de mouwen stak.
En we hebben goed nieuws voor iedereen die er deze keer niet bij kon zijn.
N-VA Middelkerke zet de traditie van het mosselfestijn namelijk voort.
U bent dus bij deze al uitgenodigd op onze editie van volgend jaar. Dan
vergasten we u eind september opnieuw op lekkere mosselen en interessante
genodigden.

Laat
je stem
horen!

Ben jij jonger dan
dertig en ben je
ervan overtuigd dat
ook in Middelkerke
verandering nodig
is? Heb jij jonge en
moderne ideeën over
onze gemeente? Sluit je dan
vandaag nog aan bij Jong
N-VA!

Sinds in 2005 Jong N-VA uit de
startblokken schoot, zijn in tal van steden
en gemeenten in Vlaanderen lokale Jong
N-VA-afdelingen ontstaan. Hier kunnen
jongeren niet alleen politieke gedachten
en ervaringen uitwisselen, maar zich ook
uitleven op andere boeiende activiteiten.
Reizen, acties, studiedagen, fuiven: Jong
N-VA bewijst dat politiek allesbehalve een
saaie bezigheid is. Ludieke acties worden
afgewisseld met het serieuzere werk zoals
vormings- en trefdagen. Een succesvol
debat wordt besproken bij een frisse pint.
Bij Jong N-VA valt er dus altijd wel wat te
beleven.

Middelkerke en zijn deelgemeenten
hebben een enorm potentieel voor
jongeren. Ben je jonger dan 30 jaar,
kom dan samen met vrienden, collega’s,
medestudenten in een vriendschappelijke
sfeer Middelkerke en Vlaanderen een
frisse boost geven. Maak je lid van de
snelst groeiende jongerenpartij van
Vlaanderen.

Interesse in Jong N-VA?
Geef een seintje aan Peter
Cooleman, bestuurslid en
jongerenverantwoordelijke van
N-VA Middelkerke:
peter.cooleman@n-va.be.

Als lid van Jong N-VA ben je automatisch
én gratis lid van de N-VA. Voor slechts
5 euro krijg je het driemaandelijkse
magazine Ronduit, word je op de hoogte
gehouden van onze activiteiten en kan je
deelnemen aan onze activiteiten.

www.n-va.be/middelkerke
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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

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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