NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Koksijde-Oostduinkerke
JULI 2021, NR. 1 I V.U.: SANDER LOONES, ASTRIDLAAN 16, 8670 KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

koksijde@n-va.be

Noteer nu al in uw agenda!
Iedereen welkom!

Vlaanderen feest!
Vlaamse feestdag
11 juli

Feestmaaltijd!
Heerlijk eetfestijn
18 september – Kerkepanne-zaal

Petanque!
Gezellige petanque
20 november
Bollodroom
Hazebeek

www.n-va.be/koksijde

N-VA Koksijde-Oostduinkerke

Tope sjette gev’n! Tope geniet’n!
Corona ook zo beu? U bent niet alleen! Meer dan een jaar beheerst dat vervelende
virus ons leven. Gelukkig is het einde in zicht!
Met z’n allen hebben we alles in de strijd
gegooid om het coronavirus in te dijken:
lockdowns, bubbels, mondmaskers,
beperkte knuffelcontacten, ... De ene
maatregel al wat logischer dan de
andere, maar samen gingen we ertegenaan! Nu zijn we klaar om het virus
effectief te verslaan. Daar is slechts één
doeltreffend middel voor: vaccinatie.

Laat ons genieten!
Zodat we snel terug samen kunnen
genieten. Ons leven terug ten volle kunnen opnemen. Elkaar opnieuw kunnen
omarmen. Uw collega’s begroeten op de
werkvloer in plaats van op computerschermen. Genieten van een terrasje en
een restaurantje. Onze lokale handelaars
steunen.

Laat u vaccineren!
Vaccins hebben ons in de loop van de
geschiedenis gered tegen tal van besmettelijke ziekten. Dat zal ook lukken met
corona, op voorwaarde dat we ons met
zoveel mogelijk laten vaccineren. Nu is
het dus aan ons allemaal om de mouwen
op te stropen. Letterlijk. Onze gemeente
staat alvast aan de nationale vaccinatietop!

Gelukkig is de zomer daar! Zeker in
onze gemeente hét moment om te
genieten. In deze folder vindt u alvast
een overzicht van wat uw N-VA gemeenteraadsleden dit jaar voor u hebben
gerealiseerd. Want verder werken, doen
wij enthousiast. Met, én straks terug
zonder corona.

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe
groter de groeps-immuniteit. En hoe
sneller we de poorten van onze samenleving kunnen openzwieren. Bescherm
dus uzelf, uw familie en onze gemeente.
Sander Loones
N-VA-fractieleider

Nieuwjaarsreceptie!
Iedereen welkom!
7 januari 2022– Witte Burg

N.VA.koksijde.oostduinkerke

Geniet van de zomer! Geniet ook van
11 juli, de Vlaamse feestdag van ons
allemaal! Geniet van onze schitterende
gemeente. Hét fijnste plekje aan de
ganse kust!
Namens de ganse N-VA-ploeg.
Bruno Vandicke,
N-VA voorzitter
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Bedankt coronahelden!
Dank aan iedereen die in het gevecht tegen corona meestrijdt! Ook verschillende van onze N-VA-bestuursleden helpen mee. Als professionele zorgverleners in woonzorgcentra, bij ziekenvervoer, als vrijwilligers in het vaccinatiecentrum, … Dank aan alle helden van de zorg!

N-VA-bestuursleden als vrijwilliger in vaccinatiecentrum

Sander Loones spilfiguur N-VA-partijcongres 2023
De N-VA bestaat dit jaar 20 jaar! Na de zomer vieren we dat met een ganse reeks evenementen.
We plannen ook een groot partijcongres in 2023. Sander Loones, federaal parlementslid, zal
daarbij een van de meest opmerkelijke congreswerkgroepen coördineren: ‘De Staat van Vlaanderen’.
‘Het congres biedt dé kans om ons communautaire tastbaar te maken’, zegt Sander. Dat u te
veel belastingen betaalt, is omdat Wallonië haar facturen doorschuift. Dat het migratiebeleid
faalt, is omdat de meerderheid in Vlaanderen wordt genegeerd. Dat onze sociale zekerheid onder druk staat, komt doordat vooral in Wallonië en Brussel te weinig mensen aan de slag zijn.

Geluk zit in een klein koekje

Kies voor een school in
onze gemeente!

Traditioneel deelt N-VA KoksijdeOostduinkerke chocolaatjes uit met
Valentijn. En op moederdag verdelen we
gele rozen. Door corona kon dat spijtig
genoeg niet. Toch wilden we Valentijn
niet zomaar laten passeren. Dus kregen
al onze leden pralines en een gelukskoekje.

Heeft u kleine kindjes? Kies een van onze
schitterende kleuter- en basisscholen om
ze in te schrijven! Onze gemeente- en vrije
scholen zijn absoluut top! Helaas zien ze hun
leerlingenaantalen dalen, een gevolg van
de vergrijzing van onze gemeente. Ouders
kiezen er soms ook voor om hun kinderen in
te schrijven in een buurgemeente. De N-VA
steunt al onze scholen alvast voluit. U toch
ook!

Wil u ook extra verwend worden! Word
lid van onze schitterende partij! Hoe?
Neem contact met een van onze N-VAgemeenteraads- of bestuursleden, of ga
online naar www.n-va.be/word-lid.

Zoekt u meer informatie?
Ga naar www.koksijde.be/scholen-en-opvang

Kies voor veiligheid!
Voor de N-VA, onze gemeente én onze politie is uw veiligheid essentieel.
Ken uw wijkagent
Elke wijk heeft een wijkagent, die weet wat
er bij u leeft. U komt hem geregeld tegen op
straat, waar hij gemakkelijk aanspreekbaar
is. U vindt uw wijkagent op www.politie.
be/5461/ in de rubriek ‘Je wijk’.
Vraag vakantietoezicht aan
Gaat u op vakantie? De politie houdt een
oogje in het zeil! Vraag vakantie- of afwekoksijde@n-va.be

zigheidstoezicht aan met een formulier dat
u op elk bureau van de zone of online kan
verkrijgen. Of regel alles online op
www.politie.be/5461/ in de rubriek ‘Afwezigheidstoezicht’.
CONTACTEER PETER EN GREET
Peter Hillewaere en Greet Verhaeghe zitten
namens de N-VA in de politieraad. U kan
hen steeds contacteren!
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N-VA, motor van verandering!
De N-VA zit niet stil! Op elke gemeenteraad lanceren wij nieuwe voorstellen en ideeën. Helaas worden die door de partijen van
de meerderheid vaak weggestemd. Toch slagen we er ook geregeld in om door de politieke muur te breken. De N-VA inspireert
graag! En dat zullen we blijven doen.
DE POST BLIJFT IN KOKSIJDE BAD
Het postgebouw in Koksijde-Bad staat te koop, en
dus zijn veel mensen ongerust. N-VA-gemeenteraadslid Patricia Vandenbroucke vroeg duidelijkheid. De Post blijft nog zeker negen jaar in het
bestaande gebouw. Heel belangrijk om onze lokale
handelskern te versterken.

VERENIGINGEN KRIJGEN CORONA-KOSTEN VERGOED
Heeft uw vereniging extra kosten moeten maken door
corona (beschermingsmateriaal, …) of minder inkomsten gehad (afgelaste evenementen, …)? Neem dan zeker
contact op met het gemeentehuis! Mogelijk komt uw
vereniging in aanmerking voor extra steun! Dankzij de
N-VA werd het reglement daarvoor verruimd.

ONZE PRACHTIGE WATERTOREN
Men wil onze watertoren omvormen tot een uitkijktoren. Op zich een bijzonder leuk en mooi initiatief… tot men de plannen bekijkt. Te ingrijpend, te
fel van kleur, gewoon niet mooi. Onze watertoren
verdient beter!

€

BANKAUTOMAAT IN SINT-IDESBALD BLIJFT
Cash afhalen blijft belangrijk en noodzakelijk
voor onze inwoners, handelaars en toeristen. De
automaat in Baaldje blijft zeker nog 9 jaar staan.

€

BANKFRAUDE WORDT HARDER AANGEPAKT
Oplichters proberen via de telefoon of via
internet persoonlijke bankgegevens te pakken te krijgen. Zo willen ze uw geld stelen.
Vooral ouderen zijn vaak het slachtoffer. NVA-gemeenteraadlid Dirk Decorte plaatste
het thema prominent op de agenda van de
gemeenteraad. En met resultaat! Er komt een
aparte brief om u te wijzen op de gevaren!

€

VEILIG NAAR SCHOOL!
Gemeenteraadslid Sam
De Rechter vroeg het
gemeentebestuur om beroep te doen op Vlaamse
steun om schoolomgevingen veiliger te maken.
Daarmee kunnen uitgaven
worden gefinancierd voor
verkeerssignalisatie, infrastructuur, …

BIBLIOTHEEK BLIJFT IN
KOKSIJDE BAD
Het gemeentebestuur wilde de
bib verhuizen naar het marktplein. De N-VA vindt dit geen
goed idee, en krijgt nu gelijk!
De bib blijft in ’t bad, in het
handelscentrum. Belangrijk
omdat we zo onze lokale handelaars steunen!

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
Gaan uw kindjes met de fiets
naar school? Dan hoorden ze
wellicht al van het Buck-esysteem. Om ouders en kindjes
te overtuigen met de fiets naar
school te gaan, kunnen ze
punten sparen. Die kunnen ze
dan inruilen bij onze lokale
handelaars. Helaas hapert het
systeem langs alle kanten.
N-VA-gemeenteraadslid
Adelheid Hancke volgt dit op.
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ONZE GEMEENTE IS VOORTAAN ‘VRIJHEIDSZONE’
De N-VA stelde voor om Koksijde-Oostduinkerke
uit te roepen tot ‘Vrijheidszone’. “En de ganse
gemeenteraad steunde onze voorstel unaniem”, reageert N-VA-gemeenteraadslid Adelheid Hancke blij.
“Een krachtig signaal! Onze gemeente is gastvrij
naar iedereen toe, ongeacht geaardheid of afkomst."

EXTRA LAADPALEN VOOR
ELEKTRISCHE WAGENS
“Een aantrekkelijke toeristische gemeente voert best ook een aantrekkelijk beleid voor elektrische wagens”, zo
merkt N-VA-gemeenteraadslid Koen
Ringoot op in de gemeenteraad. Helaas
werken de hogere overheden niet allemaal even snel, waardoor we worden
afgeremd.

ONZE BUNKERS
Onze gemeente telt heel wat (overblijfselen)
van bunkers. N-VA-gemeenteraadslid Peter
Hillewaere roept op om ze allemaal te inventariseren én, wanneer dat mogelijk is, toegankelijk te maken.

HUISJESMELKERS STRENG BESTRAFFEN
Huisjesmelkers, u zou het niet
denken maar ze zijn ook in Koksijde-Oostduinkerke actief. Daarom
plaatste N-VA-gemeenteraadslid
Dirk Decorte het thema op de agenda en vroeg de gemeente om streng
in te grijpen. In de herfst worden
extra politie-acties gepland!

Steun het Rode
kruis!

as
N-VA w
erbij!

Kerremesse in
Koksijde Dorp

Wij steunen het Rode kruis.
Door hun mooie sticker
te kopen én door bloed te
geven. Zo redden we levens!

Oliebollen, botsauto’s, de rommelmarkt,... het zalige dorpsleven! De
N-VA was erbij. U toch ook!

Expo DACH
Ons Kunstencentrum Ten
Bogaerde stelt een deel van
de collectie van ‘t S.M.A.K
tentoon. Geniet u ook zo
van cultuur in onze gemeente?
www.n-va.be/koksijde

Kunst op ‘t strand!
Heeft u de mooie strandcabines
al ontdekt in Sint-Idesbald? En de
Beaufortboom in Oostduinkerke?
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Zalig (én veilig) genieten van de zee!

Niets prettiger dan genieten van strand, duinen én onze zee! Waar kan dat best? In onze prachtige gemeente natuurlijk! Dé
parel aan de Vlaamse kust. De N-VA lanceert een aantal voorstellen om uw plezier nóg te versterken.

Kitesurfers, suppers en windsurfers
tussenkomsten in 2020 per zone
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Zorg voor extra veiligheid voor onze watersporters
De brede watersportzone Duinpark-Groenendijk is een gigantisch succes. Prachtig! Maar dat creëert ook extra veiligheids3
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“De gemeente investeert alvast in nieuwe reddingsboten voor
de watersportclubs”, merkt gemeenteraadslid Peter Hillewaere
op. “Een goede zaak, maar het is niet genoeg. Onze watersporters moeten veilig kunnen sporten. Het schitterende succes van
de zone moet dus beantwoord worden met nóg meer investeringen in veiligheid. Er moeten nog extra redders komen,
specifiek in deze watersportzone. En zij moeten ook zelf extra
reddingsboten krijgen.”
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Plaats terug strandcabines aan de zone Duinpark
Gezellig genieten op het strand, dat doen velen graag in hun
strandcabine. Zo’n cabine brengt mensen samen. Vrienden, generaties, buren, … verzamelen er. Een kabientje is ook een goed
herkenningspunt voor kleine kindjes die zo minder verloren
lopen. “Geef ons toch die strandcabines aan Duinpark terug”,
dringt Sander Loones nogmaals aan.
4

40
20
0

ré
td

aantal tussenkomsten

ui
ke
rk

Kitesurfers, suppers en windsurfers

Oo
s

180

Si
nt
-Id

es
b

al
d

0

-A
nd

Zorg voor snelle vaccinatie van strandredders
Veiligheidsmedewerkers van politie, brandweer, zorgdiensten,
… worden terecht prioritair gevaccineerd. “Ook strandredders
moeten veilig kunnen werken deze zomer”, benadrukte N-VAgemeenteraadslid Patricia Vandenbroucke op de gemeenteraad.
“Wanneer zij iemand moeten redden, moeten we het risico
inperken dat zij besmet kunnen worden óf dat zij mogelijk zelf
een besmetting kunnen doorgeven. Laat ons dus zorgen voor
snelle vaccinatie!”
2

risico’s: het intensere gebruik zorgde dat de strandredders meer
moesten tussenkomen voor (nood)situaties. Logisch, meer volk,
meer gebruik. Geen reden tot paniek dus, wel tot extra verantwoordelijkheidszin.
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Leer onze kleine kindjes zwemmen
Kleine kindjes konden door corona niet leren zwemmen. En
nu zijn er enorme wachtlijsten bij de zweminstructeurs, soms
zelfs tot in 2023. N-VA-fractieleider Sander Loones agendeerde
dat tot twee maal toe op de gemeenteraad: “We moeten dit snel
inhalen. Met extra lessen in het overdekt én in het openlucht
zwembad”.
1
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 93
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

