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Inspraak alstublieft? 
U kent dat gevoel wel: een opborrelende frustratie wanneer uw stem niet gehoord wordt. Wringt daar nu 
net het schoentje in Middelkerke. Uit de recent gepubliceerde stadsmonitor volgde wat wij al lang wisten: 
de helft van onze inwoners vindt dat de gemeente onvoldoende inspanning doet om de inwoners te betrek-
ken bij hun beslissingen. Daarnaast is meer dan de helft terecht van oordeel dat het bestuur de beslissingen 
onvoldoende communiceert. Als er vragen gesteld worden, resulteert dat vaak in een dovemansgesprek of 
minstens éénrichtingscommunicatie. Tijd voor Verandering. Dit moet en kan beter!

Gemeenteraad online volgen
De gemeenteraden zijn openbaar, maar zelfs na 
herhaaldelijke oproepen wordt er niet ingegaan op de 
vraag van de oppositie om ze ook online te kunnen 
volgen. In tal van andere gemeenten is dat nochtans 
wel mogelijk.

Nieuwsbrief met uitleg
Waarom wordt er geen nieuwsbrief verspreid waarin 
de maandelijkse beslissingen van het gemeentebestuur 
worden toegelicht? In het hedendaagse digitaal tijdperk 
is dat toch een fluitje van een cent? Het gemeentebe-
stuur lijkt jammer genoeg vooral te kiezen voor ‘wat 
niet weet, wat niet deert’. Dat is niet de stijl van N-VA 
Middelkerke. Open en eerlijke communicatie naar de 
inwoners toe is geen gunst, maar een verplichting waar 
de inwoner recht op heeft.

N-VA Middelkerke wil werk maken van inspraak en communicatie
Inspraak en communicatie worden één van de speerpunten van het N-VA-verkiezingsprogramma. Uiteraard 
houden wij u … op de hoogte. 

Kurt Knockaert
Ondervoorzitter

Zomerbarbecue
Noteer 24 juni alvast in uw agenda. Meer info  
in ons volgend huis-aan-huisblad en op  
www.n-va.be/middelkerke.

ZONDAG

24 juni
11.30 uur

Zaal De  

Stille Meers

De N-VA heeft een            voor Middelkerke.
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N-VA heeft vragen bij toekenning kunstgrasveld 
Op de gemeenteraad maart bond gemeenteraadslid en lijsttrekker Anthony Goethaels de kat aan de 
bel over de aanleg van een kunstgrasveld. Er waren twee kandidaten: Westende en Lombardsijde. 
N-VA Middelkerke stelt zich vragen bij de gang van zaken.

Vragen bij wijze waarop kunstgrasveld toegekend 
werd
Het gaat niet over de ploeg van Westende of Lombardsijde, 
maar wél over de manier waarop de meerderheid het project 
toekent. Deze meerderheid heeft ervoor gekozen om de ploeg 
met de meeste nadelen het kunstgrasveld toe te kennen. Dat 
valt althans te lezen in het verslag van de vergaderingen van 
het schepencollege.

Zo blijkt de bijhorende accommodatie niet in verhouding te 
staan tot de capaciteit van een kunstgrasveld, want er zijn te 
weinig en te kleine kleedruimtes. De cafetaria is eerder klein 
en verouderd en vertoont serieuze problemen met het dak. 
Er is geen opbergruimte voor onderhoudsmateriaal en er 
ontbreekt een rechtstreekse toegang tot het veld. En als klap 
op de vuurpijl is de grond te Westende geen eigendom van de 
gemeente. Op die manier wordt er een cadeau van 450 000 
euro weggegeven.

Wat met plannen derde kunstgrasveld sportpark  
De Krokodiel? 
Nochtans waren er enkele jaren geleden plannen om naast 
de twee bestaande velden in het sportpark De Krokodiel een 
derde veld aan te leggen. Op die manier wilde men samen met 
het sporthotel binnen- en buitenlande topploegen aantrekken. 
Echter moeten we vaststellen dat er in de huidige plannen voor 
het sportpark voetbal zelfs niet meer aan bod komt. 

Dit is een gemiste kans om alle sporten op een centrale plaats 
onder te brengen. 

N-VA Middelkerke in beeld
Op Valentijn deelden we op de markt heerlijke valentijnschocolaatjes uit.

Anthony Goethaels
Lijsttrekker

Groot Middelkerke door de ogen van bestuurslid  
Peter Cooleman 
Terugblikkend op de voorbije bestuursperiode blijkt in onze mooie gemeente de tijd even te hebben 
stilgestaan. Veel beloftes van het huidige bestuur zijn niet ingelost. Integendeel zelfs, de politieke  
spelletjes binnen en buiten de gemeenteraad werkten verlammend. Dat kan en moet veel beter. 

Veilig, Verantwoord en Vlaams
Als we onze toekomst en die van onze kinderen veilig en welvarend willen houden, moet er krachtdadig opgetreden worden. 
Dat kan alleen door het veilig houden van buurt en straat, door werken en ondernemen te stimuleren en tot slot door in te 
zetten op de Vlaamse identiteit, op onze manier van leven. 

De Verandering Werkt
De N-VA heeft de voorbije jaren op Vlaams en federaal niveau aangetoond dat de beloofde Verandering vruchten afwerpt. De 
Verandering Werkt dus. Het is nu tijd om ook in Middelkerke voor die Verandering te gaan. Daarom heb ik mij geëngageerd 
in de Middelkerkse politiek. Ik wil mee mijn schouders zetten onder het N-VA-project voor onze stad.

U heeft de sleutel in handen
Op 14 oktober heeft u de sleutel in handen. U kiest op die dag het nieuwe gemeentebestuur 
voor de komende jaren. Gaan we in Middelkerke voor meer van hetzelfde of voor Verande-
ring met de N-VA? Dat is de vraag die voorligt. 

Uw mening telt
Uw N-VA-afdeling staat steeds klaar om u te informeren, te begeleiden en te helpen waar 
mogelijk. Op N-VA Middelkerke kan u rekenen. Samen kunnen we van Middelkerke een 
mooiere stad maken.

Anthony Goethaels
Bestuurslid  Heeft u goede ideeën of wilt u uw frustraties delen?  

Neem vrijblijvend contact op via middelkerke@n-va.be.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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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