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De zomervakantie is gedaan. Nu blikken we terug op een fijne reis en halen we de schooltassen terug uit de 
kast. Ook onze N-VA-afdeling vliegt er opnieuw volop in. De batterijen volledig opgeladen.

En starten doen we met een overvolle agenda. Uiteraard blijven 
wij beschikbaar voor uw vragen en bemerkingen. We maak-
ten ook zelf een stand van zaken op. Wat loopt goed in onze 
gemeente? Wat kan beter? Wat hebben onze parlementsleden, 
gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden gerealiseerd?  
U leest er meer over, verder in dit blad.

Vier jaar liggen achter ons, sinds de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen. Wij blijven er alvast volop voor gaan! Voor u en voor 
onze prachtige gemeente!

Joe Govaerts
Voorzitter N-VA Koksijde-Oostduinkerke

N-VA vliegt er weer in

  Op de foto ziet u onze N-VA-parlementsleden, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden: Eddy D’hulster, Gerard Vandenbroucke,  
Greet Verhaeghe, Jan Loones, Adelheid Hancke, Rita Gantois, Sander Loones, Peter Hillewaere, Andreas Cavyn, Bruno Vandicke.  
Verontschuldigd: Hilde Degraeve.

Gespreksavond  
Jan Jambon
Hoe zit dat met de 
terreurdreiging?  
En met de grenscri-
minaliteit? Hoe zorgt 
N-VA voor verandering?  
Minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon geeft u een overzicht 
van de uitdagingen.

 Praktisch: 
gespreksavond op 29 september 2016 
om 20 uur te Furnevent (Albert 1-laan 
33, Veurne). Op initiatief van de N-VA 
afdeling Veurne en met de ondersteuning 
van het Arrondissementeel Bestuur  
Oostende-Veurne-Diksmuide.

4de Petanque- 
namiddag
Op onze vierde petan-
quenamiddag krijgt 
u de kans om samen 
met ons te genieten 
van een spelletje, een 
babbel en een drankje.  
We organiseren ook een wedstrijd. 

 Praktisch: 
gratis deelname, maar breng uw ballen 
mee! Spelen doen we op 17 september 
2016 van 14 tot 19 uur in het Petanque-
complex BOLLODROOM (Hazebeekstraat 
11, 8670 Oostduinkerke). Deelname 
bevestigen vóór 14 september via  
frank.geerts-christiaen@telenet.be of 
0473/506242.

Klimaatavond 
met Wilfried 
Vandaele
De opwarming van 
de aarde, de stijging 
van de zeespiegel, de 
duizendjarige storm,… 

Het thema is actueler dan ooit, zeker  
voor onze Vlaamse kust. U hoort er alles 
over van N-VA klimaatexpert Wilfried  
Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger 
en senator.

 Praktisch: 
vrijdag 7 oktober 2016 om 19.30 uur in 
de Kerkepannezaal te St-Idesbald.
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Halfweg en perfect op schema!

Koksijde: Vlaamse gemeente

Meer dan ooit is Koksijde-Oostduinkerke 
zichtbaar in Vlaanderen. Dit ook dankzij 
de verschillende bezoeken van o.a. 
minister-president Geert Bourgeois, de 
Vlaamse ministers Ben Weyts en Philippe 
Muyters en federaal staatssecretaris Theo 
Francken. Hun aanwezigheid bij de reali-
satie van gemeentelijke projecten bezorgt 
ons positieve reclame in het ganse land. 
Onze afdeling promoot ook de Vlaamse 
identiteit van de gemeente via al haar 
communicatie en activiteiten. Koksijde is 
en blijft duidelijk een Vlaamse gemeente.

Koksijde: Vlaamse kustgemeente
Onze mooie kustgemeente uitbouwen. 
Ook deze bestuursperiode is N-VA Kok-
sijde-Oostduinkerke met onze coalitie-
partners daarbij de drijvende kracht. Zo 
is Koksijde trotse houder van het Q(ua-
lity)-label voor toerisme. De verfraaiing 
van het openbaar domein staat hoog op 
onze agenda. De werken op de zeedijk 
starten binnenkort. 

Tegelijk blijven er werkpunten. De N-VA 
streeft naar een coherent en duidelijk 

parkeerbeleid. Het voorzien van meer 
parkeerplaatsen met bewonerskaart moet 
de overlast voor onze inwoners beperken. 
Nieuwe standplaatsen voor mobilhomes 
of kampeerwagens moet ook deze toeris-
ten naar onze gemeente lokken. 

Koksijde: Vlaamse kuNstgemeente
We zijn dé kustgemeente met het grootste 
en meest gevarieerde cultureel aanbod. 
Kunst, cultuur, folklore… Koksijde heeft 
het allemaal. Het erkennen van de gar-
naalvissers te paard als Unesco immate-
rieel werelderfgoed maakte ons bijzonder 
trots. De recente opening van het nieuwe 
kunstencentrum Ten Bogaerde bewijst 
opnieuw dat de kunsthonger van Koksijde 
nog lang niet gestild is. Goed voor mens, 
toerisme én dus ook voor onze economie.

Koksijde: rustige, zorgende  
kustgemeente 
Twee voorbeelden zetten hier de toon: 
de sterretjesweide en het ontwikkelen 
van een beleid gericht op zelfdodingspre-
ventie. De nieuwe werkgroep geestelijke 
gezondheidszorg levert hierbij alvast goed 
werk. Verder kan men in Koksijde blijven 

genieten van de rust en het prachtige 
duinenlandschap.

Koksijde leeft en werkt
De tewerkstelling en het behoud van onze 
jonge mensen in eigen streek blijven een 
punt van zorg. Ondanks de vele inspan-
ningen, ziet N-VA ook nog werk in het 
blijven ondersteunen van het vereni-
gingsleven en het opwaarderen van onze 
dorpskernen. Wij willen dan ook nóg 
meer inzetten op een gevarieerd aanbod 
van onderwijs en tewerkstelling.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen liggen vier jaar achter 
ons. We legden ons verkiezingsprogramma van toen naast  
de realisaties. Waar zorgde de N-VA voor verandering?  
Waar waren we de motor van vooruitgang? Samen met jullie 
overlopen we hier graag de kernpunten.

Zot van de zee
N-VA Koksijde- 
Oostduinkerke  
zag de zomer  
door een gele bril!

Tijdens de Garnaalfeesten vindt jaarlijks de Zeewijding plaats door priester Hans Devos. Vorig jaar verwelkomden we hierbij 
minister-president Geert Bourgeois, die toen ook het vernieuwde openluchtzwembad opende. Dit jaar was Vlaams Minister van 
toerisme en mobiliteit Ben Weyts te gast voor de mis in het Zomerkapelletje en een tochtje met de amfibieboot ‘Normandie’.

Ons (kust)toerisme beleeft moeilijke 
tijden. Terreurberichten houden de 
mensen thuis. Met de ‘Zot van de 
Zee’-actie steken we onze handelaars 
een hart onder de riem. Op zaterdag 
16 juli startte deze N-VA-zomeractie 
aan de Vlaamse kust. Samen met de 
West-Vlaamse parlementsleden deel-
de onze N-VA afdeling honderden 
gele zonnebrillen en flyers uit.

Zeewijding

Voortaan belastingkrediet voor alle zelfstandigen
Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, kunnen vanaf 2017 ook genieten van het belastingkrediet 
voor lage activiteitinkomsten, net als zelfstandigen met een ander belastingstelsel. 

Dankzij het goedgekeurde wetsvoorstel van N-VA-Kamerleden Rita Gantois en Veerle Wouters, krijgt ook wie forfaitair wordt 
belast en een laag activiteitinkomen geniet, recht op een belastingkrediet van maximum 670 euro. De N-VA ondersteunt op deze 
manier de talrijke landbouwers die af te rekenen hebben met de crisis, maar ook vele kleine zelfstandigen die zich dag na dag  
maximaal inzetten voor hun beroepsactiviteit. Hulp nodig voor jezelf of voor iemand uit je omgeving?

Fit zijn in je hoofd, goed zitten in je vel. Het lukt soms niet alleen. De werkgroep Geestelijke 
gezondheidszorg en suïcidepreventie stelde een actuele informatiewijzer op met nuttige hulplijnen, 
adressen en contacten. Deze verscheen in Tij-dingen van september. De werkgroep nodigde ver-
der Marc van der Gucht uit, medeoprichter van het fonds “ga voor geluk” (www.gavoorgeluk.be) 
uit voor een lezing op 10 oktober 2016 om 19.30 uur in het CC Casino. Gedreven door persoonlijke 
ervaringen brengt Marc ons zijn visie over een warme gemeenschap in tijden waarin burn-out en 
zelfmoord geen modewoorden, maar helaas dagelijkse en harde realiteit zijn. Werken aan een 
warme gemeenschap waar iedereen een plaats kan vinden en zich goed voelt, is een delicate 
opdracht, maar zo belangrijk. Ook wij blijven hierop inzetten met onze N-VA-ploeg!

We zijn al een gans eind gevorderd en 
de eerste resultaten liggen er. Dankzij de 
inzet van schepen en federaal parle-
mentslid Rita Gantois, oud-schepen en 
huidig fractieleider Jan Loones en onze 
gemeenteraads- en OCMW-raadsleden. 
En met onze lijsttrekker Sander Loones.

Wij werken hard verder. Dank alvast ook 
voor jullie steun. Zo zorgen we samen 
voor de nodige verandering en vooruit-
gang in Koksijde-Oostduinkerke!

“Voor de N-VA zijn landbouw, de middenstand 
en de kleine zelfstandigen economisch en 
maatschappelijk enorm belangrijk.” 

N-VA-kamerlid Rita Gantois

  Het gele brillenteam van N-VA Koksijde-Oostduinkerke met (staand) Redgy Lambersy,  
Joe Govaert, Gerard Vandenbroucke, Sander Loones, Nele Bekaert, Greet Verhaeghe,  
Bernard Bruneel, Greta Leye, Peter Hillewaere en (gehurkt) Arne Vermote en Rita Gantois.

  Op de amfibieboot ‘Normandie’: Sander 

Loones, Minister Weyts, Burgemeester Marc 

Vanden Bussche en Rita Gantois
  Jan Loones, Tuur en Sander Loones, 

minister Ben Weyts vergezeld door 

onze Mieke Garnaal en eredames   OCMW raadslid Eddy D’hulster, minister Weyts bij de paardenvissers
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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:     /     /


