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KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE 

  

www.n-va.be/koksijde

Vrijdag 8 januari 2016 
Vanaf 19.30 uur
’t Oud Schooltje
Kerkstraat 20a, Koksijde-Dorp

Op 8 januari heten we u van harte wel-
kom voor een glaasje champagne en een 
hapje om 2016 samen te starten. 

Onze voorzitter Joe zorgt voor een wel-
komstwoord. 

Daarna volgt er een uiteenzetting door 
Matthias Diependaele, N-VA-fractie-
voorzitter in het Vlaams Parlement. 

Interessanter kan je 2016 moeilijk  
inzetten!

N-VA-
NIEUWJAARSRECEPTIE
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Het doet mij bijzonder veel genoegen 
dat onze partij ondanks, de asiel-
crisis en het weinig aangename maar 
noodzakelijke besparingsbeleid, zeer 
goed stand houdt in de verschillende 
mediapeilingen van de afgelopen 
weken. 

OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN
De tijdelijke opvang, in de militaire 
basis van onze gemeente, van een paar 
honderd vluchtelingen heeft voor  
heel wat commotie en ongerustheid  
gezorgd. Ik ben er echter van  
overtuigd dat onze burgemeester en 
het schepencollege in samenspraak 
met de bevoegde ministers de nodige 
maatregelen hebben genomen om 
eventuele problemen of overlast te 
vermijden.

Samen met onze federale volks-
vertegenwoordiger Rita Gantois 
stel ik vast dat asiel en migratie een 
van de zwaarste dossiers zijn die de 
politieke verantwoordelijken op hun 
tafel kunnen krijgen , omdat dit in de 
eerste plaats over mensen gaat, over 

gezinnen met kinderen, over gezinnen 
bedreigd door oorlog en vervolging, 
maar ook over veiligheid, centen en 
integratie.

BEDANKT AAN AL ONZE LEDEN!
Ik wil langs deze weg ook alle leden 
bedanken die hun lidmaatschap  
hernieuwd hebben. Hen en alle  
nieuwe leden heet ik begin 2016 van 
harte welkom op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Wil ook jij de 
N-VA steunen als lid? Aarzel dan niet 
om ons te contacteren. In de lente 
houdt N-VA Koksijde-Oostduinkerke 
namelijk  
bestuursver-
kiezingen. 
Misschien is 
dat ook wel 
iets voor jou? 
Meer nieuws 
daarover in ons 
volgende  
nummer.

N-VA behoudt uw vertrouwen!

Ook Koksijde-Oostduinkerke zal zijn steentje bijdragen aan de opvang van oorlogsvluchtelingen.

Joe Govaerts 
Voorzitter N-VA 
Koksijde-Oostduinkerke



Oostduinkerkenaar Charlien 
Lagrou is de rechterhand van 
West-Vlaams Kamerlid Rita 
Gantois. Wij zochten haar op 
voor een kort interview en 
kregen zo een inkijk in het 
fascinerende werk van een  
parlementair medewerker.

Hoe ben je in deze job gerold, 
Charlien?
Ik heb sociologie en bedrijfseco-
nomie gestudeerd. Van daaruit 
groeide mijn interesse in de 
nationale politiek. Bovendien 
kom ik uit een Vlaamsgezind 
nest. Werken voor de N-VA 
stond altijd met stip bovenaan 
mijn lijstje.

Kun je eens omschrijven wat 
je juist doet?
Als medewerker sta ik Rita bij in 
haar parlementaire taken. Zij is 
onder meer lid van de commis-
sie Bedrijfsleven en plaatsver-
vangend lid van de commissie 
Sociale Zaken en Landsverde-
diging. Er komt veel kijken bij 
het werk van een volksverte-
genwoordiger, daarom tracht 
ik haar taken te verlichten waar 
mogelijk. 

Dit is een heel diverse job. Die is 
niet altijd even zichtbaar, maar 
zowel inhoudelijk als adminis-
tratief moet ik mijn mannetje 
staan: mondelinge en schriftelij-
ke vragen voorbereiden, persbe-
richten schrijven, wetsvoorstel-
len helpen voorbereiden, e-mails 
beantwoorden en advies inwin-
nen. Maar ik beleg ook vergade-
ringen, maak presentaties op en 
beheer Rita’s politieke agenda. 
Geen dag ziet er hetzelfde uit. 
Dat maakt deze job boeiend en 
uitdagend.

Je woont in Oostduinkerke, 
een heel eindje van het  
federaal parlement. Pendel je 
alle dagen naar Brussel?

Maandag en vrijdag kunnen 
parlementaire medewerkers 
doorgaans van thuis uit werken. 
Daar ben ik heel blij om,  
omdat het heen en weer  
pendelen zeker vierenhalf uur 
duurt en ik hier dus heel wat tijd 
mee kan uitsparen.  
De technologie van vandaag laat 
dit ook goed toe.

Je werkt nu al meer dan een 
jaar voor Rita. Hoe ervaar je 
deze samenwerking?

Als parlementair medewerker 
heb ik een klankbordfunctie en 
moeten Rita en ik op elkaar  
kunnen bouwen. Vertrouwen 
en een goede verstandhouding 
zijn heel belangrijk. Ik doe mijn 
werk alvast heel graag.  
We vormen een prima team.

Charlien Lagrou, medewerker  
van Kamerlid Rita Gantois

Rita en ik vormen 
een prima team!

www.n-va.be/koksijde koksijde@n-va.be

Verspreid over Koksijde lopen diverse visieplannen over de toekomstige inrichting van ons grondgebied. 
Een ‘mooitje’ is het meesterplan voor Oostduinkerke Dorp, in de zone ten zuiden van de Dorpsstraat,  
grenzend aan het Sportpark. Bedoeling is om daar een breed groen lint aan te leggen, met gemengde zones 
van woningbouw, serviceflats, kinderopvang, verblijfsrecreatie en dergelijke meer.

De Dorpstraat zelf, de inkom van Oostduinkerke, zou 
herschapen worden in een lineair park, met majestueuze 
bomenrijen die de verbinding maken naar het groene  
binnenplein van het Visserijmuseum.

Dit meesterplan komt opnieuw wat dichter, met de recente 
aanschaf van twee gebouwen  naast de BKO: de oude 
Florizoonehoeve en Brouwerij Druwé. De N-VA kijkt met 
spanning uit naar het vervolg.

Meesterplan voor Oostduinkerke-Dorp
De asielcrisis is nu ook zichtbaar 
in onze gemeente. Sinds enkele 
weken worden asielzoekers  
opgevangen op de militaire 
basis. Dit zorgt voor veel vragen 
en bezorgdheden over de  
veiligheid en het toeristisch 
imago van Koksijde. 

MINDER INSTROOM =  
MINDER OPVANG NODIG
Ja, teveel asielzoekers moeten 
vandaag worden opgevangen in 
België. We doen meer dan ons 
rechtmatig Europees deel. Het is 
uitstekend dat Koksijdse politici 
hun oor te luisteren leggen in de 
dorpstraat en hun bezorgdheden 
uiten in de media. 

Nog beter is het wanneer ze 
hun kritiek overmaken aan hun 
nationale partijtop, zodat die niet 

langer op de rem staan, maar N-
VA-staatssecretaris voor Migratie 
Theo Francken steunen in zijn 
aanpak om de asielcrisis te con-
troleren en in te perken. Als we 
de instroom kunnen terugdrin-
gen, zijn minder opvangplaatsen 
nodig. Ook in Koksijde.

CONSTRUCTIEF DE UITDAGING 
AANGAAN
Vandaag roept de N-VA alle 
Koksijdenaars op om deze asiel-
uitdaging constructief aan te pak-
ken. Asielzoekers niet opvangen 
is gewoonweg geen optie. Omdat 
wij mensen zijn. Omdat de winter 
eraan komt. Maar ook omdat dat 
het domste is wat we kunnen 
doen. 

Onder vorige, socialistische 
regeringen sliepen gezinnen in 

de winter op straat. Ze stapten 
naar de arbeidsrechtbank en 
kregen recht op een hotelkamer 
of een uitkering van 250 euro per 
dag. Een maatschappelijke kost 
die verschillende malen hoger 
ligt dan een ticketje collectieve 
opvang en die tegelijk een enorm 
aanzuigeffect creëert. 

Nog meer asielzoekers, nog meer 
nood aan op-
vangplaat-
sen, miserie 
in het kwa-
draat voor 
de echte 
vluchtelin-
gen en voor 
het maat-
schappelijk 
draagvlak.

Het Sociaal Huis van Koksijde 
staat niet vaak in de schijnwerpers 
en dat is jammer. Want het perso-
neel levert schitterend werk voor 
onze inwoners. Je kan er ook voor 
meer terecht dan wat de mensen 
associëren met ‘het OCMW’. Zo 
verdient de sterke vrijwilligers-
werking van het Sociaal Huis een 
grote pluim. Voor N-VA is dat in 
van de grote sterktes. Wij zul-
len daar dan ook onze schouders 
onder blijven zetten.

VRIJWILLIGERS ZIJN HOEKSTEEN 

‘Samen Sterk’ zorgt met haar vele 
en enthousiaste vrijwilligers dat 
onze eenzame senioren geregeld 
eens iemand over de vloer krijgen 
voor een gezellige babbel of om 
een vlugge boodschap te doen. 
En voor wie niet goed te been is, 
springt de mindermobielencen-
trale in de bres. Die komt hen aan 
huis afhalen. Opnieuw met dank 
aan de supervrijwilligers.

HULP VOOR JONG EN OUD
Maar ook voor wie het financieel 
moeilijk heeft kan je in het Sociaal 

Huis terecht. Voor de N-VA is het heel 
belangrijk dat onze inwoners die hulp 
nodig hebben ook effectief geholpen 
worden. Zij moeten hun leven weer 
op de sporen kunnen zetten. 

‘Het huis van het kind’ groe-
peert de diensten en organisaties 
zodanig dat we nog vlugger en 
beter kunnen helpen. Niets is 
namelijk zo belangrijk als onze 
kinderen. Zij zijn de toekomst van 
Koksijde en Oostduinkerke. Ook 
het woonloket en het werkwinkel-
servicepunt leveren schitterend 
werk binnen het Sociaal Huis.

BEDANKT AAN ALLE  
MEDEWERKERS!

Daarom: nogmaals een welge-
meend dankjewel aan de vele 
mensen, organisaties en zelfstan-
digen die ons Sociaal Huis helpen 
om onze bevolking bij te staan, 
door donaties van materiaal of 
etenswaren, door vrijwillige inzet 
of door snelle doorverwijzingen.

Ons Sociaal Huis is er voor alle  
inwoners en onze fractie is fier 

in het bestuur ervan te mogen 
zetelen. Vraag zeker meer info aan 
onze raadsleden!

Vluchtelingencrisis: onze gemeente draagt steentje bij

Het Sociaal Huis: zoveel meer dan je denkt

Sander Loones
Europees Parlementslid

OCMW-raadsleden Eddy D’Hulster, Hilde 
De Graeve en Bruno Vandicke zijn fier 
om mee te werken aan de hulpverlening 
in het Sociaal Huis.



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


