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MIDDELKERKE
Nieuwjaarsreceptie 2015

ZONDER VREES, ZONDER OVERMOED
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V.U.: Kurt Knockaert - Groenhagestraat 32 - 8432 Leffinge - kurt.knockaert@n-va.be

Op 1 februari nodigt het afdelingsbestuur van N-VA Middelkerke alle
leden en sympathisanten uit op
haar nieuwjaarsreceptie ‘new style’.
Met bijzondere trots kondigen wij
de aanwezigheid aan van onze
gastspreker, Kamervoorzitter
Siegfried Bracke. Samen met hem
blikken we
bij een natje
en een
droogje
vooruit op
een ongetwijfeld
boeiend
politiek
jaar 2015.
Van harte
welkom
aan allen
die onze
afdeling een warm hart toedragen.

www.n-va.be/middelkerke

De tijd gaat snel. De verkiezingen van
zowel oktober 2012 als mei 2014 zorgden voor een revolutie in het Vlaamse
politieke landschap. Uiteraard komt alle
lof enkel toe aan u, de kiezer. U maakt
het onze verkozenen mogelijk om echt
een streep te trekken onder het verleden
en de handen uit de mouwen te steken
voor een ander, moediger en noodzakelijk beleid.
Laat ons hen de kans geven om ons land
terug op de sporen te zetten, geruggesteund door een duurzaam sociaaleconomisch model dat verantwoordelijkheid beloont, zorg draagt voor wie
het echt nodig heeft en dat de volgende
generaties niet opzadelt met een onoverkomelijke schuldenberg.

NIEUW AFDELINGSBESTUUR
U hebt als inwoner van Middelkerke ongetwijfeld de ontwikkelingen van de afgelopen maanden binnen onze afdeling
gevolgd.
Op 30 september werd een nieuw lokaal
N-VA-bestuur verkozen, dat in een
grondig gewijzigde formatie bijzonder
gretig van start is gegaan.

Het nieuwe N-VA-bestuur zal
gemeentelijke voorstellen
en beslissingen op een
gefundeerde manier
toetsen aan uw noden.
Kurt Knockaert,
ondervoorzitter
N-VA MIddelkerke

Evenwel beschikken we met Isabel Desoete (provincieraadslid) en Sandra
Plaetevoet (OCMW-raadslid) over twee mandatarissen die tot op vandaag kunnen terugblikken op een constructieve oppositievoering. Zij zullen voorstellen en
beslissingen op een gefundeerde manier toetsen aan de visie en beleidslijnen die
de Nieuw-Vlaamse Alliantie voor ogen heeft.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nog heel wat werk op de plank
Dat er nog heel wat werk op de plank staat in en voor
onze gemeente is een open deur intrappen. De kloof met
de ons omringende gemeenten, op onder meer economisch en toeristisch vlak neemt dramatische proporties
aan. De jarenlange laksheid in het aanpakken van de wortels van die problematiek zorgt voor een dreigende permanente achterstand.
Maar er is hoop. Als inwoner van Groot-Middelkerke hebt
u recht op onze dynamische inzet en kan u rekenen op een
transparante, waakzame en gefundeerde oppositie, zonder vrees en zonder overmoed. U kan rekenen op N-VA
Middelkerke.

De N-VA wil Middelkerke
weer in beweging zetten.

N-VA Middelkerke engageert zich voor u
De leden van N-VA Middelkerke spraken zich tijdens de
recente bestuursverkiezingen uit over de toekomst en voor
een nieuw bestuur. Naast de zetelende mandatarissen, die
automatisch bestuurslid zijn, haalden nog acht personen
voldoende stemmen om deel uit te maken van het N-VAbestuur. Dat bestaat uit geëngageerde mensen die in de toekomst de belangen van alle Middelkerkenaren willen
behartigen.

Het nieuwe bestuur wenst een vriendelijker en warm
Middelkerke. Een goed bestuurde gemeente die het goed
doet op financieel vlak maar ook qua gelijkheid, openbaar
domein, het efficiënt inzetten van de middelen, seniorenbeleid, solidariteit, jeugdwerking, ondersteuning van de
zelfstandigen en werkgelegenheid. Daarvoor is een langetermijnvisie nodig. Die ontbreekt bij het huidige gemeentebestuur, maar N-VA Middelkerke wil er werk van maken!

Oproep aan alle Middelkerkenaars
Om onze ambitie waar te maken, hebben wij uw
steun nodig. Kan je je vinden in de visie van de
N-VA, zoals je die in dit blad kon lezen, sluit je dan
bij onze afdeling aan.

Wat kost het?
Voor amper 12,50 euro per
jaar ben je al lid. Jonger
dan dertig? Dan betaal je
maar 5,00 euro per jaar.
Bijleden in hetzelfde
gezin worden al lid voor
2,50 euro per jaar.
Op 1 november 2014
ging het nieuwe ledenjaar 2015 van start.
Nieuwe leden die zich
na 1 september 2014
aansluiten, zijn automatisch lid voor het
hele jaar 2015.

Wat krijg je hiervoor?
• Een gratis abonnement op het Nieuw-Vlaams
Magazine, ons maandelijks ledenblad
• Uitnodigingen voor alle N-VA-activiteiten
• Betrokkenheid bij de bestuursverkiezingen
(als stemgerechtigde en als kandidaat-bestuurslid)
• Een luisterend oor voor je bekommernissen
• En niet te vergeten: je wordt lid zijn van een groep
die het goed voorheeft met Middelkerke, en die het
algemeen belang stelt boven het eigenbelang.
Word lid en ga mee in de uitdaging en voor de kracht
van verandering. Stuur ons een mailtje of bel ons. Je
kan het lidgeld storten op rekening BE02 8601 1356 3740
van N-VA Middelkerke met de vermelding van je naam
en adres.
Met Vlaamse
groeten,

PATSY TANGHE
ledenverantwoordelijke

middelkerke@n-va.be

JOHAN KEMEL
ledenwerving

Wie is wie in het nieuwe N-VA-bestuur?
U kon al vernemen dat het kersverse N-VA-bestuur in
Middelkerke bestaat uit tien gemotiveerde mensen. Sommigen kent u misschien al, anderen zult u de komende
maanden wel leren kennen.
Alle bestuursleden haalden minstens de helft van de uitgebrachte stemmen. Zowel de voorzitter als de ondervoorzitter konden rekenen op een zeer ruime meerderheid van

meer dan 90 procent. Die breed gedragen steun maakt het
mogelijk om hun mandaat met vertrouwen uit te voeren.
Ter kennismaking vindt u hieronder een beknopte voorstelling van alle bestuursleden en hun respectievelijke functies.
In dit nummer en de volgende edities zullen de bestuursleden zich nader aan u voorstellen.

• André Clarysse - Voorzitter
andre.clarysse@n-va.be

• Patsy Tanghe - Ledenverantwoordelijke
patsy.tanghe@n-va.be

• Kurt Knockaert - Ondervoorzitter,
communicatieverantwoordelijke, webbeheer
kurt.knockaert@n-va.be

• Johan Kemel - Ledenwerving
johan.kemel@n-va.be
• Jan Gebbert - Penningmeester
jan.gebbert@n-va.be

• Anthony Goethals - Secretaris
anthony.goethals@n-va.be

• Brigitte Bauwens - Bestuurslid
brigitte.bauwens@n-va.be

• Isabel Desoete - Provincieraadslid
isabel.desoete@n-va.be
• Sandra Plaetevoet - OCMW-raadslid
sandra.plaetevoet@n-va.be

• Didier Verstraete - Bestuurslid
didier.verstraete@n-va.be

OCMW-RAADSLID SANDRA PLAETEVOET:

“Er moet meer aandacht gaan
naar kinderarmoede”
Sandra Plaetevoet is een 42-jarige ondernemer. Ze woont in Westende en baat
samen met haar man een horecazaak uit, vlakbij het Casino van Middelkerke.
Bovenop haar drukke job is Sandra ook nog mama van twee tienerzonen. Wij
zochten haar op voor een kort gesprek.
Heb je nog tijd voor iets anders in je drukke leven?
Tijdens mijn weinige vrije tijd probeer ik toch af en toe een goed boek te lezen en
gaat mijn aandacht vooral uit naar mijn gezin. Daarnaast is er natuurlijk N-VA Middelkerke, waar ik met veel plezier tijd in steek net zoals in mijn taak als OCMWraadslid.
Wat boeit je in de lokale politiek en waar zet je je voor in?
Wat mij vooral aanspreekt, is de welzijnszorg. Middelkerke heeft namelijk een grote ‘grijze’ bevolking. Daarbij zijn er
veel die niet meer zonder hulp kunnen. Enerzijds wordt die groep sneller in het nieuwe WZC opgenomen door de grotere
capaciteit en is de wachtlijst dus minder lang. Anderzijds heb je ook het nieuwe dagcentrum, voor diegenen die wel nog
perfect thuis kunnen wonen. Senioren kunnen er terecht voor wat gezelschap en verzorging, natuurlijk onder goede
begeleiding.
Daarnaast heb ik het als sociaal bewogen persoon heel moeilijk met de kinderarmoede, die volgens recente studies toch
wel hoog ligt in Middelkerke. Die kinderen komen terecht in een vicieuze cirkel. Zij worden geboren in een kansarm
gezin waar hun slaagkansen heel miniem zijn en groeien op die manier verder op in die armoede. Zonder ondersteuning
raken de meesten daar moeilijk uit. Ik vind dat er daar veel meer aandacht naar moet uitgaan.

www.n-va.be/middelkerke

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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