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 N-VA Middelkerke heeft alvast plannen met onze gemeente. 
Die plannen vertrekken niet vanuit ons eigen gelijk. Wij willen 
vooral luisteren naar uw bekommernissen. Contacteer ons 
daarom met uw vragen en problemen via middelkerke@n-va.be. 
Wij denken na over oplossingen en zorgen ervoor dat die op de 
agenda komen.

N-VA denkt aan de inwoners
Misschien weet u ook al dat er binnen iets meer dan 
een jaar opnieuw gemeenteraadsverkiezingen zijn.  
Die verkiezingen zijn ook nu heel belangrijk, want 
onze gemeente wordt vandaag geconfronteerd met 
enkele evoluties waarmee het toekomstig gemeente-
lijk beleid rekening mee zal moeten houden.

De taken en de verantwoordelijkheden voor het volgende ge-
meentebestuur zijn zeer groot. De grootste uitdaging voor het 
nieuwe gemeentebestuur is om van onze gemeente één gemeen-
schap te maken waar het goed is om te wonen, leven en werken is 
dé uitdaging voor het nieuwe gemeentebestuur.

“Wij luisteren naar uw 
bekommernissen en 
zoeken naar de beste 
oplossingen.”

Lijsttrekker Anthony Goethaels

Graag nodigen wij iedereen uit op 
ons jaarlijks mosselfestijn op  
zaterdag 23 september 2017.
Iedereen welkom vanaf 17 uur in 
zaal De Stille Meers.

Waar? 
De Stille Meers (Sluisvaartstraat 17 
in Middelkerke)

Wanneer? 
Deuren open vanaf 17 uur, mosselen 
te verkrijgen van 18 tot 21 uur.

Prijs?
Mosselen à volonté voor 15 euro

Alternatief? 
Halve kip met brood voor 10 euro

Mosselfestijn: u komt toch ook?

Kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden of door vooraf over te schrijven op het 

rekeningnummer van N-VA Middelkerke BE02 8601 1356 3740 met vermelding van 

uw naam en het aantal personen mosselen of halve kip.

  André Clarysse 
Voorzitter
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Welkom, Maria en Sarah!
N-VA Middelkerke is in volle ontwikkeling en daar hoort ook een kwaliteitsvolle bestuur-
suitbreiding bij. Recent mochten wij Maria Keymolen en Sarah Michem verwelkomen.  
Zij stellen zich graag aan u voor.

Maria, voormalig HR-manager bij de federale overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft in april dit 
jaar haar mandaat als gemeenteraadslid in Ninove opgezegd om 
voluit haar ervaring ten dienste te stellen van N-VA Middelker-
ke. Voor haar gemeentelijk mandaat was zij een tijd voorzitter 
van de Welzijnsraad, zat zij in de Seniorenadviesraad, de VVV 
en in tal van andere verenigingen.

“Ik had al eerder besloten om definitief naar Westende te 
verhuizen”, zegt Maria. “Ik vond de tijd aangebroken om dit nu 
te doen omdat ik de vrienden en partijgenoten in Middelkerke 
mijn hulp wil aanbieden in de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 en mij officieel kandidaat stellen. Ik volg 

hier al meer dan een jaar elke gemeenteraad en het is mij opge-
vallen dat het beleid hier allesbehalve transparant is. Overleg 
en participatie zijn noodzakelijk voor het nemen van degelijke 
beslissingen en precies dat ontbreekt hier.”

Ondertussen is Maria ook in Groot-Middelkerke actief in een 
paar verenigingen. Zo kreeg ze al heel wat voeling met het 
sociale beleid van de gemeente. Door haar jarenlange ervaring 
in een leidinggevende functie kan dit nieuwe bestuurslid van 
N-VA Middelkerke een absolute meerwaarde betekenen voor de 
partij. Zij weet dat een beleid waarin openheid, creativiteit en 
visie centraal staan absoluut noodzakelijk is voor een gemeente 
met tevreden burgers.

Sarah is de jongste telg in het 
bestuur en is ook actief lid van 
Jong N-VA. Vooral het strand 
kan haar bekoren. Enerzijds 
is deze plek ideaal om een 
wandeling te maken en tot 
rust te komen, anderzijds is 
het strand in de zomer zeer 
aantrekkelijk omwille van alle 
activiteiten en geeft het mij een 
vakantiegevoel.

Sarah is geboren en getogen 
Middelkerkenaar en is lid van 
de N-VA omdat de partij altijd 
probeert om de authentieke 
waarden in de maatschappij een plaats te geven. “Mijn waar-
den stemmen overeen met de partij en ik voel me hierbij zeer 
geëngageerd om een verschil te maken met de nadruk op een 
efficiëntere overheid waarbij we zelfs met minder, veel meer 
kunnen doen, inspanningen doen voor de doelgroepen die het 
nodig hebben en met een kindvriendelijk gezinsbeleid. Ik zou 
overal, in de mate van het mogelijke, veiligere fietspaden willen 
voorzien. De burgers moeten ook meer zeggingsschap krijgen. 

Ik wens mij ook te engageren voor de jeugd door bijvoorbeeld 
meer initiatieven uit te werken voor jongvolwassenen in onze 
gemeente.”

Niet alleen Maria en Sarah, maar ook alle andere bestuursleden 
bruisen van de goede ideeën in het licht van de gemeenteraads-
verkiezingen in 2018.

“Dankzij mijn jarenlange 
ervaring kan ik N-VA  
Middelkerke nog sterker  
maken.” 

Maria Keymolen

“Ik ben zeer geëngageerd 
om met de N-VA echt  
een verschil te maken.” 

Sarah Michem

Nieuwe 

bestuurs-

leden in de 

kijker
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Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 1 264 216 miljoen euro in de 
uitbouw van kwalitatief hoogstaand toeristisch infrastructuur voor logies. Ook Middelkerke profiteert mee. 
Zo krijgt vakantiewoning “Het Zwaluwennest” te Middelkerke  een subsidie van 30 041 euro. “Een echte 
steun in de rug van onze lokale logiesuitbaters”, zegt ondervoorzitter Kurt Knockaert.
Minister Weyts steunt zorgspecifieke investeringen in sanitair, 
dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. Een andere 
focus is kind- en familievriendelijkheid. Hij wil Vlaanderen op 
de kaart zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming voor 
families uit de hele wereld. 

Kindvriendelijke voorzieningen, die bijvoorbeeld sport en spel 
op maat van jongeren aanbieden, kunnen daarbij helpen
“Zulke investeringen zijn vaak niet echt rendabel. Net daarom 
geven we de logies een steuntje in de rug via subsidies. Door 
gericht te investeren in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, 
spelen we in op een duidelijke nood.”

Groot Middelkerke verdient beter
Terugblikkend op de bijna voorbije bestuursperiode blijkt in onze mooie  
gemeente de tijd even te hebben stilgestaan. Op de lopende zaken na blijken veel 
beloftes door het huidig bestuur niet te zijn ingelost. De welles-nietesspelletjes, 
in en buiten de gemeenteraad, hebben verlammend gewerkt en blijven verlam-
mend werken.

Luisteren naar de jongeren
We zijn ervan overtuigd dat vooral de jonge mensen in onze gemeente meer aandacht moeten 
krijgen. Zij zijn de verantwoordelijken en de beslissers van de toekomst. Daarom wijst de N-VA 
erop dat we naar hen moeten luisteren. Geef ze een kans om hun stem te laten horen, zich politiek 
te engageren en kennis en ervaringen op te doen bij N-VA Middelkerke.

Zet uw schouders onder N-VA Middelkerke
Op N-VA Middelkerke kan u rekenen, maar de N-VA Middelkerke rekent ook op u.
Samen kunnen wij Middelkerke inderdaad beter maken. Neem vrijblijvend contact op en deel uw 
bekommernissen en wensen mee. Samen zullen wij eraan werken, en in het belang van elke inwo-
ner, het verschil maken.

  Deze financiële ruggensteun voor onze toeristische 
vakantiewoningen is meer dan welkom.

Toeristische logies krijgen 
financiële impuls

  Ondervoorzitter Kurt 
Knockaert:  
“Als kustgemeente 
kunnen wij dergelijke 
initiatieven enkel maar 
toejuichen. Toerisme is 
niet alleen economisch 
belangrijk, maar ook 
en vooral op sociaal 
vlak.”

  Bestuurslid Peter 
Cooleman:   
“Het kan niet alleen 
beter, het moet ook 
beter. We moeten onze 
toekomst en die van 
onze kinderen veilig en 
welvarend houden. 
Samenwerking en 
interactie zijn daarbij 
de sleutelwoorden.”
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


