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Moet het nog gezegd : 2018
wordt een belangrijk jaar waarbij
nu reeds volop plannen gesmeed
worden in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van
2018. Onze bestuursploeg wil
deze graag delen met alle leden
en sympathisanten en nodigt
u dan ook graag uit op onze
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op
zaterdag 6 januari 2018.
Traditioneel verwelkomen wij
ieder jaar een bijzondere gastspreker en dit keer is dit Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare
Werken, Vlaamse Rand, Toerisme
en Dierenwelzijn Ben Weyts .
Wilt u, samen met N-VA
Middelkerke, het glas heffen op
een gelukkig 2018?
Kom dan zeker langs.
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Roger Baeckelandt werd 100 en is het oudste N-VA-lid van het land.

Oudste N-VA lid wordt 100 jaar en
woont in Middelkerke
Met grote fierheid vieren wij in Middelkerke dit jaar de honderdste
verjaardag van Roger Baeckelandt. Hij is daar mee het oudste lid van
de N-VA familie in ons land.
Roger werd geboren op 24 november
1917 in Calais, waar zijn ouders - Jérome
Baeckelandt en Maria Lapon - met zijn
oudere broer Joseph en zus Mariette verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Na hun terugkomst naar Middelkerke
wordt zijn jongere broer Firmin geboren.
Helaas sterft zijn broer Joseph op amper
19-jarige leeftijd door ziekte.

was 12 jaar lang (vanaf 1 april 1977 tot
28 maart 1989) OCMW-voorzitter. De
realisatie van een rusthuis in Middelkerke was zijn grote wens. Zo zouden
de inwoners van een rustige oude dag
kunnen genieten in hun eigen gemeente,
dicht bij hun familie en kennissen. Hij
realiseerde zijn droom en in 1986 was
WZC ‘De Ril’ een feit.

Roger liep school in de gemeenteschool
van Middelkerke waar zijn vader onderwijzer en later schoolhoofd was.

Op latere leeftijd ging Roger graag
kaarten. Hij genoot ook van vissen in
het Leitje en in het hinterland van zijn
geliefde Middelkerke. Hij hield van zijn
Vlaamse land en maakte menig autoritje
doorheen de streek.

Hij werd uitbater van ijsfabriek ‘De
Noordzee’ in de Oostendelaan, samen
met zijn broer Firmin. Het was een zwaar
beroep, er moest dag en nacht gewerkt
worden. Het ijs werd geleverd aan horecazaken, viswinkels, ‘de trap’, de paardenkoers en aan de ‘wagon-lits’, die in die tijd
nog niet over diepvrieskasten beschikten.
Inmiddels werd Roger een gekend figuur in
Middelkerke. Hij was lid van allerlei verenigingen en stond graag tussen de mensen.
Lange politiek carrière
Roger kende ook een lange politieke
carrière. Hij werd gemeenteraadslid en

Roger is nooit getrouwd geweest, maar is
toch een echte familieman. Hij is als het
ware een vader en grootvader voor de
kinderen en kleinkinderen van zijn broer.
Tegenwoordig doet Roger het rustiger
aan. Hij woont in WZC De Ril en houdt
van een wandelingetje en een bezoekje
van zijn familie.
Roger Baeckelandt vierde op 24 november
2017 zijn 100ste verjaardag en ons bestuur zet hem daarvoor zeer graag in de
bloemetjes.

N-VA Middelkerke wenst
u een prettige Kerst!
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N-VA Middelkerke wil dringend camera’s op straat !
Begin september 2017 in de kranten : “Vandalen slaan genadeloos toe: half dorp vol graffiti gespoten”. Naast dit feit wordt onze
gemeente vaak geteisterd door sluikstorters, zwerfvuil en kleine brandstichtingen. Dit moet maar eens stoppen, vindt de N-VA.
Precies dergelijke kleinere criminele feiten zijn een pest voor de leefbaarheid en de veiligheid in onze gemeente. Informeren en
sensibiliseren blijkt ruim onvoldoende om vandalen af te schrikken.
Wij stellen vast dat men vandaag in Middelkerke achter de feiten aanloopt: een brandstichting in Leffinge, illegale graffiti in
Westende, zwerfvuil in Lombardsijde, noem maar op. Ons politiekorps doet uitstekend zijn werk, maar helaas kunnen de daders
bijna nooit gevat worden, laat staan veroordeeld worden.
Daarom pleit N-VA Middelkerke voor een structureel andere aanpak door de aankoop en het gebruik van anonieme, verplaatsbare
camera’s die pas filmen als er iets in beweging is. Deze camera’s kunnen ingezet worden op de gekende risicoplaatsen en hebben
het voordeel dat ze bijzonder snel ergens anders opgesteld kunnen worden. Ze zijn dus zeer handig om op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen overtredingen vast te stellen én de overtreders op te sporen. Wie betrapt wordt kan een fikse
GAS-boete of een proces verbaal van het parket verwachten. Wie met andere woorden verantwoordelijk is, moeten we kunnen
straffen en zal moeten opdraaien voor de kosten.

J an Gebbert,
penningmeester

 urt Knockaert,
K
ondervoorzitter

Senioren zijn een volwaardige partner
N-VA Middelkerke streeft naar een degelijk sociaal beleid en kwalitatieve ouderenzorg aan betaalbare
prijzen.
Woonzorgcentra en seniorenflats zijn door de vergrijzing voor vele bejaarden onbetaalbaar geworden. Volgens de Studiedienst van
de Vlaamse Regering en het Agentschap Binnenlands Bestuur steeg het aantal 65-plussers in onze kustgemeenten met meer dan
35 %. Mits de juiste hulp en omkadering, zijn deze ouderen zélf vragende partij om in hun eigen huis te blijven. Daarom vindt de
N-VA dat onze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten wonen.
De N-VA wil zelfstandig wonen, zelfredzaam wonen, “in-huis-verzorging” en alternatieve woonvormen daarom financieel en/of
fiscaal aanmoedigen. We moeten meer gebruik maken van thuiszorg, thuisverpleging, mantelzorg en ondersteunende technologie.

Senioren zijn een volwaardige partner

Naast mogelijkheden voor aanpassingen aan de eigen woning, is er ook nood aan meer opvangmogelijkheden om mantelzorgers
tijdelijk te ontlasten, zoals dagcentra en nachtopvang.
Het nieuwe seniorenbeleid moet ouderen in onze samenleving waarderen en versterken, niet betuttelen. De senioren zijn een volwaardige partner in de zorg, geen voorwerp van de zorg.
Het traditionele aanbod-gestuurde hulpverleningsmodel moet vervangen worden door een moderner model, dat vertrekt vanuit
de kracht van senioren binnen hun sociale omgeving.
Men zou een premie kunnen toekennen aan ouderen die thuis willen blijven in plaats van naar een woonzorgcentrum of een
seniorenflat te gaan, net zoals de gemeente Middelkerke ook een premie geeft aan jonge gezinnen bij
aankoop van een woning, appartement of bouwgrond. Hiermee zou men de financiële last verlichten
van de vaak zeer dure technologische hulpmiddelen die te verkrijgen zijn in zorgwinkels zoals een badlift, speciale elektrische rolstoelen die ook te bedienen zijn voor linkshandigen.

 aria Keymolen,
M
bestuurslid

middelkerke@n-va.be
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Jeugdverblijf Duindal te Westende
krijgt financiële steun
Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via
Toerisme Vlaanderen 527 804 euro in vier erkende jeugdverblijven verspreid over heel Vlaanderen. Met dit geld kunnen de
vakantieverblijven hun accommodatie toegankelijker, moderner,
brandveiliger of kindvriendelijker maken.
Duindal in Westende krijgt een impuls voor een volledige renovatie.
Het hele gebouw wordt gemoderniseerd. Vroeger was er een
houten draagstructuur: nu komt er een betonnen structuur. Met
deze aanpassingen wordt ingespeeld op de opmerkingen van
de brandweer. Er wordt geïnvesteerd in meer duurzaamheid en
gebruiksvriendelijkheid. Ook na de renovatie zullen er 32 slaapplaatsen zijn. De totale subsidie bedraagt 177 902 euro.

Veilig en comfortabel op de fiets
Voor N-VA Middelkerke is de fiets een volwaardig
transportmiddel. Met een doordacht beleid en
wat goede wil kan Middelkerke een fietsvolwaardige gemeente worden.
Meer dan de helft van de verplaatsingen die we met z’n allen
maken, is korter dan 5 kilometer. Toch nemen we ook voor
die kleine verplaatsingen vaker de wagen. De N-VA is een
grote bepleiter van de uitbouw van een degelijk en kwaliteitsvol fietspaden netwerk. Door meer in te zetten op fietspaden,
veilige oversteekplaatsen en aangepaste fietssnelwegen willen
we de veiligheid en het comfort van de fietsers verhogen.

Hoe willen we dit realiseren ?

Als we meer plaats willen geven aan fietsers, moet het hele
fietstraject op een comfortabele en veilige manier kunnen
worden afgelegd, van de eerste tot de laatste kilometer.
Daarom zorgen we voor een uitgebreid en goed onderhouden
netwerk van fietsverbindingen doorheen de gemeentekern en
de deelgemeenten. We stellen een concreet actieplan op, met
prioriteiten voor investeringen in de fietsinfrastructuur en
voor het aanpakken van conflictpunten, en koppelt daar in
haar meerjarenplan de nodige budgetten aan vast.

 nthony Goethaels,
A
lijsttrekker N-VA Middelkerke
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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