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Uw mening telt
Wie verkozen is, krijgt van de inwoners een mandaat om beleid te voeren. Het is dan uiteraard 
aan de verkozene om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. Maar een goede politicus 
doet dat op een geïnformeerde manier. Hij of zij moet weten wat er bij het publiek leeft. 

Als gemeenschapspartij vinden we het daarom belangrijk om ook u als inwoner te betrekken  
bij de voorbereiding van beleidsbeslissingen. Goed bestuur is niet alleen vóór de gemeenschap, 
maar ook ván de gemeenschap en dóór de gemeenschap. Burgers kunnen de ambassadeurs  
zijn van een project. Ze kunnen gedragenheid creëren en er zo samen met politici voor  
zorgen dat verandering wel degelijk tot vooruitgang leidt. Als inwoner moet u de  
nodige verantwoordelijkheid krijgen om projecten samen met het bestuur of zelfstandig  
tot een goed einde te brengen binnen het voorziene kader.

Veilig thuis in een welvarend 
Middelkerke 
De Verandering werkt in vele steden en gemeenten en nu is het 
de beurt aan Middelkerke en zijn deelgemeenten. De N-VA is een 
gemeenschapspartij met een duidelijk programma en een heldere 
visie. We zijn geen pop-uppartij die zich tot de korte termijn beperkt. 
We werken ons beleid uit in functie van een toekomstideaal en met 
langdurige houdbaarheid als maatstaf. Wij gaan 100 procent voor een 
veilige thuis in een welvarende en warme gemeente Middelkerke.

Anthony Goethaels
Lijsttrekker N-VA Middelkerke

Op naar 14 oktober 2018!
N-VA Middelkerke wil een sterk lokaal bestuur, met de nodige bevoegdheden om voor de inwoners een krachtdadig beleid te 
voeren. Want het lokale bestuursniveau staat het dichtst bij de burger. Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels 
liggen in onze straat, wijk, dorp, gemeente. Elk met hun eigen verhaal, uniek karakter en typische troeven. Daarom neemt 
de N-VA het op voor een sterk Middelkerke. Met uw steun gaan we ervoor!
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/middelkerke

Onze speerpunten voor Middelkerke

Een bloeiende economie
We ondersteunen iedereen die onderneemt en werkt. Het lokale ondernemerschap geven 
we maximale kansen. 

Minder hinder bij werken
Openbare werken zijn noodzakelijk voor een betere veiligheid, bereikbaarheid en 
leefbaarheid van straten en kernen. Maar de hinder die ze veroorzaken, willen we zoveel 
mogelijk beperken. 

Veilig en comfortabel op de fiets
Voor de N-VA is de fiets een volwaardig transportmiddel. Met een doordacht beleid kan 
Middelkerke zijn positie als fietsregio nog verstevigen.

Kinderopvang
De gemeente moet voldoende en flexibele kinder-
opvang voorzien. Wij willen ouders ook helpen om 
kinderopvang te vinden van thuis uit. 

Betere toegankelijkheid dankzij 
een slim parkeerbeleid
We maken de gemeente toegankelijker met een  
gedifferentieerd parkeerbeleid.

Een dienst dierenwelzijn
De gemeente neemt dierenwelzijn mee als een integraal 
onderdeel van het gemeentelijke milieubeleid.

Actief ouder worden
Door vrijwilligerswerk te stimuleren en te zorgen voor een 
breed aanbod van ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden 
laten we onze ouderen volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Kwaliteitsvol wonen voor iedereen
We zetten in op nieuwe en diverse woonvormen die betaalbaar 
zijn voor jonge gezinnen en ouderen.

Een financieel gezonde gemeente
Zoals elke goede huisvader moet ook het lokale bestuur zijn  
rekening op orde hebben. De eerste grondregel daarbij is om 
niet meer uit te geven dan er binnenkomt.

Deelgemeenten opwaarderen
Gedaan met de stiefmoederlijke behandeling van onze deelgemeenten. De N-VA wil hun eigenheid 
behouden en investeren in lokale feesten, culturele verenigingen, evenementen en sport.

Veiligheid
Verkeersveiligheid verhogen door voor alle weggebruikers aandacht te hebben en gevaarlijke 
kruispunten te optimaliseren. Op strategische locaties en grote invalswegen plaatsing we camera’s.
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Uw kandidaten

Hoe stemt u het 
best?
Door het bolletje bij alle 
N-VA-kandidaten te kleuren.  
Zo helpt u iedereen van onze lijst 
vooruit.

1. GOETHAELS Anthony

2. KEYMOLEN Maria

3. KNOCKAERT Kurt

4. GEBBERT Jan

5. MICHEM Sarah

6. DENOLF Shauni

7. COOLEMAN Peter

8. BECUE Diana

9. MEURICE Patrick

10. BAUWENS Brigitte

11. CNUDDE Johan

12. LAUWAERT Mieke

13. VANDEKERCKHOVE Frank

14. VERVAET Miriam

15. DE LAET Chris

16. DECLERCK Nicolle

17. VLIEGHE Guy

18. SMEUNINX Diane

19. CALLENS Jean-Pierre

20. NIVILLE Glenn

21. DE FYN Leo

22. D’HULSTER Nancy

23. WITTROCK Jamie

24. HUART Pascale

25. AMEELE Ivan

GOETHAELS Anthony
Leffinge
47
Financieel verantwoordelijke

1

KEYMOLEN Maria
Westende
64
Gepensioneerd  
hr-manager

2

KNOCKAERT Kurt
Leffinge
50
Ingenieur

3

GEBBERT Jan
Middelkerke
64
Bediende

4

MICHEM Sarah
Middelkerke
26
Bediende

5

AMEELE Ivan
Middelkerke
51
Zelfstandige

25



Veilig thuis in een welvarend 
West-Vlaanderen
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“ Zolang de provincies bestaan, gaan 
we voor een efficiënt en transparant 
bestuur. 
Wim Aernoudt 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse recreatieve en 
functionele fietswegen moet uitgebreid worden. Wij 
willen de (elektrische) fiets alle kansen geven voor 
recreatie én voor het woon-werkverkeer.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

Toerisme is een belangrijke economische motor in onze 
regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de 
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen. 

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Wim Aernoudt 
 Gistel

2.  Virginie Mahieu 
 Wervik

3.  Luc Coupillie 
 Diksmuide

4.  Luba Minarikova 
 Oostende

5.  Peter Hillewaere 
 Koksijde

6.  Sarah Michem 
 Middelkerke

7.  Bart Rambour 
 Langemark-Poelkapelle

8.  Veerle Vanslembrouck 
 Kortemark

9.  Wouter Folens 
 Poperinge

10.  Eva Ryde 
 Ieper

11.  Wouter Vanlouwe 
 Veurne


