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MIDDELKERKE

www.n-va.be/middelkerke
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Na drie jaar beleid moeten wij van-
daag vaststellen dat het gemeente-
bestuur van Middelkerke de weg 
volledig kwijt is. Het casinodossier 
wordt een lijdensweg, investeringen 
voor de Groot-Middelkerkenaars 
lopen achterop of worden zelfs 
helemaal geschrapt en ondernemend 
bestuur blijft achterwege.

Enkel vriendjespolitiek en feestjes 
afschuimen blijft een populaire 
constante in hun verhaal. U mag er 
evenwel op vertrouwen dat N-VA 
Middelkerke dit niet pikt. Ook in de 
toekomst blijven we dit bestrijden. 

Het N-VA-bestuur volgt alle ontwikke-
lingen met argusogen. We zullen dan 
ook niet nalaten hierin onze kritische 
stem te laten horen. U kan onze 
standpunten en acties onder meer standpunten en acties onder meer 
volgen via onze Facebook-pagina en 
dit huis-aan-huisblad.

Vanzelfsprekend houden wij ook 
rekening met uw stem. Onze be-
stuursleden zijn er voor u en staan 
u uiteraard graag te woord. Veel 
leesplezier.

N-VA VOLGT POLITIEK 
MET ARGUSOGEN

Gespreksavond met Sander 
Loones

André ClarysseAndré ClarysseAndré ClarysseAndré Clarysse
voorzitter N-VA Middelkerkevoorzitter N-VA Middelkerke

  

N-VA Middelkerke organiseert op vrij-
dag 20 november een gespreksavond 
met N-VA-ondervoorzitter en Euro-
pees Parlementslid Sander Loones in 
het Casino van Middelkerke. 

Sander zal het hebben over het federa-
le en Europese migratiebeleid, een the-
ma dat hem als jurist met een ruime 
ervaring in het asiel- en migratiebeleid 
op het lijf geschreven is. Daarnaast zal 

hij toelichting geven over het reilen 
en zeilen ‘achter de schermen’ bij de 
regerings-onderhandelingen, waaraan 
hij zelf actief deelnam. 

Wij nodigen dan ook graag iedereen 
uit op deze boeiende gespreksavond. 
Uiteraard is de toegang gratis. 
Sander begint eraan om 20 uur. 
De deuren gaan open vanaf 19.30 uur. 
Iedereen welkom en tot dan!

Vrijdag 20 november Vrijdag 20 november Vrijdag 20 november 
20 uur (deuren: 19.30 uur)
Baccarazaal - Casino Middelkerke

Noteer nu alvast in uw agenda: Noteer nu alvast in uw agenda: Noteer nu alvast in uw agenda: 
Nieuwjaarsreceptie N-VA Middelkerke
zondag 31 januari 2016 - vanaf 10.30 uur - 
Foyer De Branding, Middelkerke
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De provinciale overheid liet toe om deze weide helemaal op 
te hogen, tegen de richtlijnen van de Vlaamse Regering in. 
Daardoor is het risico op wateroverlast voor de nabijgele-
gen buurt flink toegenomen. 

Naast provincieraadslid Wim Aernoudt (Gistel) uit ook het 
bestuur van N-VA Middelkerke hierover haar bezorgdheid. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn om enerzijds een weide 
op te hogen om woningen te bouwen en anderzijds een 
bestaande wijk te laten onderlopen? 

Deze gang van zaken is onbegrijpelijk. De provinciale en 
Middelkerkse diensten gaven positief advies bij het opstellen 
van het richtlijnen van de Vlaamse Regering. Maar als het 
toegepast moet worden in hun eigen gemeente, bij het verle-
nen van een vergunning, blijkt iedereen deze uit het oog te 
verliezen. Een behoorlijk staaltje van kortzichtig bestuur.

Het spreekt voor zich dat zowel de provinciale N-VA als het 
bestuur van N-VA Middelkerke dit op de voet volgen.

www.n-va.be/middelkerkemiddelkerke@n-va.be

Ons eerste mosselfestijn, op 26 
september in zaal De Stille Meers 
was een groot succes. Omdat het 
contact met de leden ons bestuur 
nauw aan het hart ligt, deed het 
veel plezier om meer dan 110 eters 
te mogen verwelkomen. 

Ook de aanwezigheid van be-
stuursleden en mandatarissen van 
andere N-VA-afdelingen was een 
aangename vaststelling. We moch-
ten zelf gasten ontvangen van de 
kust tot Ninove en zelfs uit Boom 
en Lebbeke. Het is een cliché, maar 

ook hier hadden 
de afwezigen 
ongelijk.
Het organisatie-
team had zijn 
beste beentje 
voorgezet. Na 
een gratis aperi-
tief konden de gasten aanschuiven 
voor mosselen à volonté of een 
Noorse schotel. 

Gastspreker Wilfried Vandaele keek 
terug op de actualiteit. Ook bij één 
of meerdere ‘natjes’ werd nagekaart 
over politieke en andere 

onderwerpen. Alvast een 
welgemeende dankjewel aan alle 
aanwezigen. 

Volgend jaar organiseert N-VA 
Middelkerke alvast een tweede 
editie. Ook andere activiteiten staan 
op de agenda. We hopen u ook daar 
massaal te ontmoeten.

Nu de zomer voorbij is, kijken 
we even terug op de afgelopen 
vakantie en de vele activiteiten 
voor kinderen en de jeugd, zoals 
de Grabbelpas, de sportkampen en 
de nieuwe speelpleintjes. Wat die 
laatste betreft, is er echter nogal 
wat deining ontstaan.

Tot 2013 werd de speelpleinwerking 
georganiseerd op twee locaties: in 
Leffinge en Middelkerke. In 2014 
besliste het schepencollege echter 

om die twee speelpleinwerkingen te 
combineren. Daardoor blijft alleen 
De Krokodiel in het gelijknamige 
sportpark over.

NIEUWE LOCATIE GEEN SCHOT IN 
DE ROOS
Deze locatie was evenwel niet 
aangepast aan de behoeften van 
de kinderen. De accommodatie 
was niet geschikt voor de opvang 
van alle kinderen uit Middelkerke 
en deelgemeenten ondanks een 
investering van 6 000  euro voor een 
bureelcontainer (!). Bovendien wer-
den geen warme maaltijden meer 
aangeboden voor de kinderen, ook 
al door de ontoereikende en gebrek-
kige infrastructuur. 

Na één jaar 
moest de speel-
pleinwerking 
al uitwijken 
naar een andere 
locatie door de 
inrichting van 
het Davis Cup-tennistornooi. Men 
verhuisde naar de Calidris in Westende, 
waarschijnlijk opnieuw voor één jaar, 
tenzij één of ander nieuw tennistornooi 
opnieuw voor een verhuis zal zorgen. 

Dat speelpleinwerking geen prio-
riteit is voor het gemeentebestuur 
was al lang duidelijk. Maar een 
kwalitatieve, degelijke en definitieve 
locatie dringt zich echt op als men 
jonge gezinnen wil aantrekken in 
onze gemeente.

Mosselfestijn 
verwelkomt meer 
dan honderd eters

Speelpleinwerking 
in Middelkerke

De gemeente Middelkerke wil tij-
delijk de speelzaal van het casino 
onderbrengen in een gedeelte van 
het sporthotel aan de Westendel-
aan 94. Voor N-VA Middelkerke 
kan dit niet. En al zeker niet tegen 
dergelijke financiële voorwaarden.

SPORTHOTEL NIET BEDOELD VOOR 
GOKACTIVITEITEN

Volgens de voorschriften is sport-
park De Krokodiel een recreatiezone 
waar enkel ruimte is voor intensief 
sporten met groen karakter. 

De voorschriften zijn klaar en 
duidelijk: ‘De zone is bestemd voor 
intensieve sport en recreatie waarbij 
specifieke infrastructuur, verhar-
dingen, constructies of gebouwen 
noodzakelijk zijn voor het functio-
neren en waarbij deze primeren op 
de vrije ruimte’.

Deze zone is kortom bestemd voor 
hoogdynamische activiteiten zoals 
de indoorhal, tennis, manege, 
sporthotel, karting, bowling, skate-
park en zwembad. Een speelzaal 
van een casino valt daar duidelijk 
niet onder.

DURE (TIJDELIJKE) 
VERHUIS
Niettemin heeft het gemeentebe-
stuur beslist een gedeelte van het 
gebouw te huren vanaf 1 september 
2016 tot 31 augustus 2019 (wanneer 
het nieuwe casino zijn deuren zou 
moeten openen). Kostprijs: maar 
liefst 10 660 euro per maand. 

Bovendien draait de gemeente op 
voor 50 procent van de kosten voor 
de inrichting tot speelzaal. Ten 
slotte moet er een schadevergoeding 
van 31 980 euro betaald worden aan 
de verhuurder als de huuroptie niet 

gelicht wordt voor 31 maart 2016, 
met verlenging tot 31 augustus 2016.

Exuberante bedragen (weg)geven 
aan een bestemming die daarvoor 
wettelijk niet geschikt is, toont aan 
dat de spilzucht van het gemeente-
bestuur geen grenzen kent. N-VA 
Middelkerke zal zich hier met hand 
en tand tegen verzetten.

Anthony Goethaels
secretaris N-VA Middelkerke

Speelzaal casino Middelkerke in sporthotel 
kan niet!

De voorschriften van De Krokodiel 
laten geen casino-activiteiten toe, zegt 
Anthony Goethaels.

Omdat het bestuur van onze afdeling zich ernstig wil inzetten 
voor Middelkerke en zich ten dienste wil stellen voor alle 
inwoners, investeren we in de toekomst. Op zaterdag 10 oktober 
trokken zes bestuursleden daarom enthousiast naar Brugge voor 
een opleidings- en praktijkdag. 

Bestuur N-VA Middelkerke aan de slag

Kurt Knockaert, Jan Gebbert, Anthony 
Goethaels, Brigitte Bauwens, André Clarysse 
en Johan Kemel.

Door middel van korte sessies, onder meer met Kamervoorzitter 
Siegfried Bracke, werden praktijktips, opleidingen en ervaringen 
gedeeld over de meest uiteenlopende zaken. Zowel technische als 
praktijkgerichte thema’s kwamen aan bod: van financiële interpretaties 
tot gefundeerd oppositie voeren. Onze evaluatie was ronduit positief. 
We kunnen niet wachten om de theorie in praktijk om te zetten. 
Het geeft ons in ieder geval het geloof en het vertrouwen om, samen 
met u, Middelkerke en de deelgemeenten terug op de kaart te zetten.

Kurt Knockaert. ondervoorzitter N-VA Middelkerke

De provincie West-Vlaanderen verleende in het voorjaar een De provincie West-Vlaanderen verleende in het voorjaar een 
verkavelingsvergunning aan een projectontwikkelaar voor een verkavelingsvergunning aan een projectontwikkelaar voor een 
woonwijk met ongeveer 100 woningen aan het Graningategeleed woonwijk met ongeveer 100 woningen aan het Graningategeleed 
in Middelkerke. De verkaveling komt er op een weide die zeer in Middelkerke. De verkaveling komt er op een weide die zeer 
regelmatig overstroomt en ondanks  jarenlang, terecht, protest regelmatig overstroomt en ondanks  jarenlang, terecht, protest 
van de bewoners uit de nabijgelegen Sluis- en Tuinwijk.van de bewoners uit de nabijgelegen Sluis- en Tuinwijk.

Wateroverlast dreigt aan de Sluis- en

Tuinwijk

Patsy TanghePatsy TanghePatsy Tanghe
ledenverantwoordelijke ledenverantwoordelijke 
N-VA Middelkerke
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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

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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