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Beste inwoner, lokale ondernemer,
tweedeverblijver, toerist
Samen tegen corona
Normaal gezien ontwaakt onze gemeente nu uit haar
winterslaap. Maar niet dit jaar. Het coronavirus sluit ons
op en sluit ons af. We moeten familie en vrienden missen,
mogen niet naar school of naar het werk en kunnen geen
zonnig terrasje doen. Kortom, we kunnen niet samen
genieten van onze prachtige gemeente.

Deze crisis samen bestrijden
Wanneer het noodlot toeslaat, hebben we maar een
opdracht: uw veiligheid garanderen met duidelijke maatregelen. Op zo’n moment moeten politici zich niet profileren, geen verwarring zaaien, maar wel samenwerken.
En dat is ook gebeurd. De laatste weken hebben oppositie
en meerderheid achter de schermen sterk en constructief
samengewerkt. Als oppositiepartij hebben wij onze voorstellen
discreet bezorgd. We gaven voorrang aan het gemeentebestuur om over de crisismaatregelen te communiceren.
Eerlijk evalueren
Is de acute crisis goed beheerd? Absoluut. Onze gemeentelijke diensten hebben schitterend werk verricht. Zij
verdienen daarvoor onze dank en ons respect.
Hadden bepaalde zaken beter gekund? Wellicht ook.
Zo besteedde de bestuurscoalitie voldoende aandacht aan
het indammen van de acute crisis, maar te weinig aan het
voorbereiden van het economisch herstel. We betreuren
ook dat het spanningsveld tussen eigen inwoners en
tweedeverblijvers onnodig werd opgepookt.
De toekomst voorbereiden
Iedereen moet de veiligheidsmaatregelen blijven respecteren. Tegelijk moeten we ook de toekomst voorbereiden.
Onze gemeente stond al voor grote uitdagingen: te hoge
schulden, te veel leegstaande handelszaken, een verenigingsleven dat onder druk staat. Die uitdagingen zijn
door de coronacrisis enkel groter geworden.

Steve, Sander, Greet, Sam, Dirk, Patricia, Peter, Adelheid, Bruno, Rita,
Pascale. Uw N-VA-mandatarissen.

En dus zullen radicale keuzes moeten worden gemaakt.
Vooral om onze lokale ondernemers sterker te steunen.
Want als zij onderuit gaan, verliezen velen hun job.
En dan verliezen we eigenlijk allemaal. Daarom moet de
meerjarenbegroting van onze gemeente helemaal opnieuw
bekeken worden. Onverdedigbare prestigeprojecten moeten
stoppen, zodat we meer steun kunnen geven aan wat echt
essentieel is. Onze lokale economie, onze verenigingen en
onze inwoners.
De N-VA staat klaar om die keuzes mee te maken. In deze
brochure lezen jullie onze voorstellen. U vindt er nog meer
op onze Facebookpagina. We hopen dat het gemeentebestuur wakker schiet en onze voorstellen zal volgen.
Goede moed. Blijf veilig. Verzorg jezelf en elkaar.
Steve De Couck, voorzitter Koksijde-Oostduinkerke
Sander Loones, N-VA-fractieleider

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode.
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Bedankingspakket voor onze inwoners,

U doet het schitterend. De richtlijnen op het vlak
Daarvoor willen we u bedanken met volgend be

Koksijde cheque
De N-VA wil een ‘Koksijde cheque’ voor elke inwoner én tweedeverblijver zodra alle
winkels en horeca weer open zijn. Met de cheques willen we onze lokale economie
een duwtje in de rug geven en steun bieden aan mensen die het financieel moeilijker
hebben.
In ons voorstel krijgt elk gezin een waardebon van 25 euro. Voor onze inwoners
wordt dit bedrag verhoogd met 10 euro per bijkomend gezinslid. Een alleenstaande
krijgt dus een bedrag van 25 euro in de vorm van een cheque, een koppel met twee
kinderen 55 euro. De bon zal een beperkte geldigheidsduur hebben, zodat we op
korte termijn een economische boost geven aan onze gemeente.

Lokale handelscheque
Koksijde trakteert!

#NVAsteltvoor
@KoksijdetegenCorona

Openluchtzwembad langer openhouden
We hopen allemaal dat het openluchtzwembad zal kunnen openen. De N-VA
wil het zwembad dan ook langer open te houden. Zo kunnen we extra toeristen
aantrekken. Zij zullen de dynamiek in de handelskern van Oostduinkerke-Bad
versterken.

Breng de feestcomités terug
"Zodra het terug veilig is, moeten we de dynamiek in
onze gemeente versterken, lokale bedrijvigheid met
kleinschalige evenementen aanmoedigen en mensen
samen brengen. Drie uitstekende redenen om de
geschrapte feestcomités na de coronacrisis weer in te
voeren”, benadrukt N-VA-bestuurslid Dirk Sagaer.

Maand gratis naar
het containerpark

Verenigingenfonds oprichten
Reeds voor de uitbraak van het coronavirus stonden verschillende
verenigingen onder druk, financieel en organisatorisch. Door de
crisis werden vele evenementen afgelast, wat onze verenigingen een
extra financiële tegenslag bezorgde. De N-VA wil hen een tussenkomst geven voor tevergeefs gemaakte kosten en gemiste inkomsten.

ON
Vergader B

Vergader uit uw kot

100 euro

Als elke lokale vereniging een vergadering verlegt naar een lokale
horecazaak, dan wordt iedereen daar beter van. Daarom wil de N-VA
aan elke lokale jeugd-, sport- en cultuurvereniging een bon ter waarde
van 100 euro geven. Die kunnen ze na de coronacrisis besteden om te
vergaderen in een handelszaak naar keuze.

koksijde@n-va.be

Intussen is het containerpark weer open. Door de huidige situatie wordt wel aangeraden uw bezoek nog even
uit te stellen, als dat kan. Om een vlot en veilig gebruik
tijdens de crisis te garanderen en om sluikstorten na de
crisis tegen te gaan, wil de N-VA het containerpark een
maand gratis maken zodra de crisis achter de rug is.

Maak het containerpark
maand gratis na coronacrisis
Voorkom sluikstorten
#NVAsteltvoor
@KoksijdetegenCorona
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verenigingen en tweedeverblijvers

k van veiligheid en gezondheid worden goed nageleefd.
edankingspakket. Hieronder leest u onze voorstellen.

Strandcabines langer toelaten
Strandcabines lokken toeristen naar zee en naar onze handelszaken. De
N-VA wil ze daarom langer laten staan op het strand, zodat we ook na de
zomervakantie kunnen genieten van de zee en tegelijkertijd onze lokale handelaars steunen. Wel moeten de cabines dit jaar meer gespreid en met meer
tussenafstand worden geplaatst. Op die manier garanderen we de veiligheid.

Zwemzone en strandcabines
‘Duinpark’ behouden
Het gemeentebestuur wil de zwemzone ‘Duinpark’ sluiten. De N-VA
stelt voor om die open te houden, zodat we de badgasten tijdens corona
meer en veiliger kunnen spreiden. Ook andere zwemzones worden
mogelijk beter uitgebreid. Tegelijk moeten we de watersporters heel wat
meer ruimte geven naast de zwemzone.

Kinderopvang uitbouwen
Op dit moment wordt al aangekondigd dat grootouders de
komende maanden en mogelijk
zelfs langer best geen zieke kindjes opvangen. De N-VA wil dat de
gemeente daarom structureel in
extra kinderopvang voorziet.

Duwtje in de rug

voor jonge gezinnen

#NVAsteltvoor
@KoksijdetegenCorona

Betaalbaar wonen voor eigen inwoners
We dromen van een zonnige
zomer. Ontdek de mooie
plekjes in eigen land!”

Heel wat inwoners hadden het al moeilijk om een huis te kopen in onze gemeente.
De coronacrisis is een extra aanslag op hun spaargeld. De N-VA wil een radicaal
masterplan ‘betaalbaar wonen’ versneld invoeren. Ook gezinnen die energetisch
willen verbouwen, moeten we een extra duwtje in de rug geven.

Gemeenteraadslid
Greet Verhaeghe

Vereenzaming tegengaan
De coronacrisis is een emotionele aanslag. Op
voorstel van onze partij werd eerder al een schepen
van Geestelijke Gezondheidszorg ingevoerd. In de
huidige omstandigheden moet die bevoegdheid
aangepast worden tot schepen van Eenzaamheid.

Versnelde
OCMW-steun
Corona hakt er stevig in.
Mensen die het al moeilijk
hadden, krijgen een extra
financiële en sociale dreun.
Ons OCMW garandeert een
versnelde opvolging en steun
voor wie dat nodig heeft.

Online aanbod bibliotheek uitbouwen
“De N-VA is geen voorstander van een mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de
markt. Door de bib in Koksijde-Bad te behouden, versterken we het handelscentrum.
Bovendien moeten we zo geen twee tot vier miljoen euro betalen voor een nieuw gebouw.
Met die centen kunnen we beter onze lokale handelaars en inwoners steunen. Ook de
bestaande bib kunnen we stevig versterken,” vertelt gemeenteraadslid Rita Gantois.
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Steunpakket voor lokale handelaars
Onze ondernemers verdienen niet alleen applaus, ze verdienen ook meer steun. N-VA wil heel wat meer tijd,
middelen en geld investeren in onze lokale economie en jobs. Hier ziet u een aantal van onze voorstellen.

Dienst Lokale Economie vervijfvoudigen
Na lang aandringen hebben we momenteel een medewerker lokale economie
in dienst. De N-VA wil een volwaardig ondernemingsloket uitbouwen met vijf
medewerkers. Zij moeten het centrale aanspreekpunt worden voor alle vragen
en suggesties van onze ondernemers. De meerderheid stemde dit voorstel op de
laatste gemeenteraad helaas weg.

Versterk onze dienst
lokale economie
Werf extra medewerkers aan

#NVAsteltvoor
@KoksijdetegenCorona

Lokale belastingen opschorten

Financiële ademruimte

voor lokale ondernemers
Opschorten van belastingen
tijdens corona
#NVAsteltvoor
@KoksijdetegenCorona

Onze lokale ondernemers hebben financiële ademruimte nodig. Daarom wil de
N-VA verschillende lokale belastingen gedurende de coronamaanden opschorten.
Het gaat onder andere over belastingen op terrassen, concessies en standgelden. De belasting op toeristische logies wordt
best het volledige kalenderjaar geschrapt. Ook zouden we
de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor handelspanden in de coronaperiode moeten compenseren.

Alleen is maar alleen.
Dat mijn collega m’n
boodschappen thuis
bezorgt, geeft me een
enorm warm gevoel!”
Bestuurslid
Greta Leye

Prefinanciering
van handelshuren
Heel wat handelszaken in onze gemeente staan al
een tijdje leeg. Dat zal gezien de huidige omstandigheden nog verslechteren. De
N-VA wil dat de gemeente een
systeem uitwerkt om degelijke
ondernemers te helpen door
handelshuren te prefinancieren.

Leegstandplan versneld invoeren
Leegstand dient zoveel mogelijk vermeden of in tijd beperkt te worden.
Handelszaken die na de crisis zouden sluiten, dienen zo snel mogelijk
een nieuwe invulling te krijgen. Leegstaande etalages gebruiken we om
de gemeente, kunst en handel extra in de kijker te zetten.

Leegstand snel en kordaat
bestrijden

Handelsverenigingen extra steunen
“Handelsverenigingen en middenstandsorganisaties moeten meer financiële
steun krijgen. Zo kunnen zij samen met de gemeente extra acties opzetten
om de economische dynamiek te herstellen”, stelt horecaondernemer en
N-VA-gemeenteraadslid Sam De Rechter.

www.n-va.be/koksijde

#NVAsteltvoor
@KoksijdetegenCorona
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Inkomsten parkeerbeleid integraal
naar lokale economie
Zolang het toeristisch herstel uitblijft, wil de N-VA parkeren gratis maken.
Enkel in de handelskernen moet het betalen na de crisis terug worden ingevoerd,
om rotatie van shoppers te garanderen. De uitbreiding met nieuwe betalende
parkeerzones stellen we uit. Parkeermiddelen die in 2020 wel worden geïnd, wil
de N-VA integraal terug investeren in onze lokale economie.

Lokaal aanbesteden
versterken

Grotere terrassen toelaten

De N-VA wil dat de gemeente, waar mogelijk uiteraard, voorrang geeft aan lokale ondernemers bij het
toekennen van overheidsopdrachten. Zo zorgen we
voor een meer bruisende lokale economie.

De horeca moet de verloren inkomsten kunnen inhalen.
Bovendien is het verstandig wanneer mensen wat verder
van elkaar zitten. Daarom wil de N-VA de gemeente vragen
om soepel te zijn over de grootte van terrassen dit jaar.

Geen openbare werken
die handel hinderen
Zolang de coronacrisis nazindert, wil de N-VA openbare
werken in de buurt van handelskernen uitstellen. Onze
ondernemers hebben het zo al lastig genoeg.

Geen bouwstop bij verlenging coronamaatregelen
Indien er deze zomer geen toerisme toegelaten wordt, moeten we ook de bouwstop herbekijken.
Zo kunnen we onze gemeente een versnelde opfrisbeurt geven voor de toekomst. Zodra het seizoen
toch aantrekt, moet de gebruikelijke bouwstop gelden.

Meer ruimte voor kmo’s
op de militaire basis

Help elkaar,
zeker in
crisissituaties!”

De reconversie van de militaire basis geeft ons de
kans om een grotere kmo-zone uit te bouwen. Door
ons economisch fundament te verbreden, zijn we
minder afhankelijk van enkel toerisme. De N-VA wil
dit combineren met een sterk beleid rond de versterking van onze handelskernen.

Ondervoorzitter
Bruno Vandicke

Gezamenlijke webshop uitbouwen
Onze lokale handelaars moeten concurreren met
grote internetgiganten. De N-VA wil hen daarbij
helpen. Zo kan de gemeente een webshop opzetten
in samenwerking met alle lokale handelsverenigingen en ondernemers die dat wensen.

Koksijde in de kijker
Wie wil verleiden, moet opvallen! N-VA-gemeenteraadslid Patricia Vandenbroucke
stelt voor om extra te investeren in online publiciteit: op Facebook, Instagram en
andere kanalen. Op die manier kunnen we Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald
en Wulpen op de kaart zetten als de gezinsbestemming aan de kust en de winkelhier- en horecagemeente.

#IKREDLEVENS
Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te
blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en
was regelmatig
mijn handen.

Ik hou met ouderen
alleen digitaal of
telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter
afstand als ik echt
buiten moet zijn.

Red levens en doe
check · check · check
VRAGEN OVER
CORONA?

surf naar www.info-coronavirus.be
of bel 0800 14 689.

“Als Vlaamse overheid roepen
we op tot burgerzin. Als iedereen
de richtlijnen strikt en correct
naleeft, kunnen we samen deze
crisis het hoofd bieden en
kunnen we het coronavirus
verslaan.”

Jan Jambon,
minister-president
012095

