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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

Ontdek met welke 
voorstellen de N-VA  
in uw gemeente  
het verschil maakt  
(p. 2 en 3)

Investeren in u
Politiek is keuzes maken, want een euro kan je maar één keer uitgeven.  
Investeren we in onverantwoorde prestigeprojecten, of investeren we in u  
als inwoner? De N-VA heeft een duidelijk antwoord klaar.

Onze prioriteiten?
1  Als inwoner moet u in uw eigen gemeente 

kunnen blijven wonen en aan een betaalbare 
prijs een woning kunnen kopen. Wie een  
gemeente en een gemeenschap wil vormen, 
moet de eigen inwoners steunen.

2  Lokale handelaars verdienen meer respect. 
Zij doen onze gemeente draaien, zorgen voor 
jobs en ambiance. De gemeente moet hun 
leven makkelijker maken, niet lastiger.

3  Koksijde-Oostduinkerke moet dé meest 
gezinsvriendelijke gemeente van de kust zijn. 
Waar jong, oud en iedereen ertussenin voluit 
kan leven en genieten. Tal van initiatieven 
zijn mogelijk, van speelpleintjes en een sterker 
jongerenbeleid tot acties tegen eenzaamheid 
en warme steun voor onze verenigingen.

Hoe wij dat alles concreet maken? Dat leest u 
in dit huis-aan-huisblad. De N-VA lanceerde 
dit jaar al 98 nieuwe voorstellen op de  
gemeenteraad. Daarmee zetten we de toon!  

33 ervan kregen de steun van de meerderheid, 
65 niet ...

Het ambitieniveau van ons gemeentebestuur 
moet omhoog. Open Vld en CD&V hebben de 
N-VA uit de meerderheid geduwd. Ze werken 
liever samen met de socialisten. Dat is hun 
goede recht, maar dan moeten ze ook bewijzen  
dat die keuze goed is voor onze gemeente.

2019 is helaas een verloren jaar geworden.  
Het gaat te traag, er moet meer gebeuren én  
er moeten andere keuzes worden gemaakt.  
Gelukkig komt het bestuur nu met een 
meerjarenplan, voorgesteld in de ‘Ronde van 
Koksijde’. Een goede zaak en niets te vroeg, 
een volledig jaar na de verkiezingen. Maar 
mag het alsjeblieft een ietsje meer zijn? 

Sander Loones
Fractievoorzitter N-VA  
Koksijde-Oostduinkerke
Parlementslid Kamer van  
Volksvertegenwoordigers

Gas geven

Keihard werken, voor u en 
voor onze gemeente. Dat is 
wat de N-VA élke dag doet.

Onze acht gemeente-
raadsleden en twee 
vertegenwoordigers in het 
sociaal comité lanceren 
elke maand een hele reeks 
nieuwe voorstellen. En 
met succes! In dit huis-
aan-huisblad ontdekt u 
hoe onze constructieve 
oppositie effectief voor 
verandering zorgt.

Aan politiek doen en je 
inzetten voor de gemeente, 
dat is ook plezant. Onze 
N-VA-ploeg vormt een 
hechte vriendengroep. 
Benieuwd? Kom zeker naar 
een van onze activiteiten! 
Binnenkort organiseren we 
bijvoorbeeld een petanque-
namiddag.

Op de hoogte blijven?  
Volg de Facebookpagina 
van N-VA Koksijde- 
Oostduinkerke. Zo ontvangt 
u als eerste al het nieuws 
over onze voorstellen en 
activiteiten.

Steve De Couck
Voorzitter  
N-VA Koksijde- 
Oostduinkerke

Petanque met ons mee!
Zaterdag 16 november vanaf 13 uur 
Bolledroom, Hazebeekstraat 11,  
Oostduinkerke-Dorp

Onze petanquenamiddag trekt elk jaar veel volk. Zorg dat u er deze keer ook bij bent! Op zaterdag 
16 november organiseren we onze zevende petanquenamiddag. Samen genieten we van een 
spelletje bij een heerlijke koffie of een lekker pintje. Iedereen is welkom, jong en oud, ook niet- 
N-VA-leden! U komt toch ook? Inschrijven kan via frank.geerts@n-va.be of 0473 50 62 42.
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Betaalbare huizen 
voor eigen inwoners
Weggestemd door de meerderheid
In sommige wijken zijn er bijna geen vaste  
bewoners meer. Dat moet anders. De N-VA wil 
er voorrang geven aan permanente inwoners. 
Wie een lange band heeft met onze gemeente 
en Nederlands spreekt moet voorrang krijgen. 
Ons voorstel werd helaas weggestemd.  
Gelukkig blijft gemeenteraadslid Sam  
De Rechter dit opvolgen.

Gesteund door de meerderheid
De N-VA stelde voor om via pachtovereen-
komst meer betaalbare bouwgronden ter  
beschikking te stellen. Om in het masterplan 
van Oostduinkerke-Dorp deels voorrang te 
geven aan eigen inwoners. En geen sociale  
woningen te bouwen aan de jeugdherberg. 
Onze voorstellen werden eerst weggestemd in 
de gemeenteraad, maar blijken nu toch op- 
genomen in de ‘Ronde van Koksijde’. Mooi!

Lokale handelaars versterken
Weggestemd door de meerderheid
Na lang aandringen werd een beperkte cel Lokale Economie opgericht.  
De N-VA wil die uitbouwen tot een volwaardige dienst met meerdere mede- 
werkers. Ook willen we een breder toeristisch beleid, dat niet alleen inzet op 
consumptietoerisme, maar ook op belevingstoerisme en sociaal, gastrono-
misch en zakelijk toerisme. En onze gemeente heeft nood aan meer openbare 
toiletten. Helaas stemde de meerderheid tegen onze voorstellen …

Gesteund door de meerderheid 
Goed nieuws: op ons voorstel komt er eindelijk een 
nieuwe geldautomaat in Sint-Idesbald. De N-VA pleit 
ook voor een dynamische databank rond leegstand 
van handelszaken en een verplichte samenwerking 
van de VVV met onze handelaars. N-VA-ambitie die 
vertaald zal worden in beleid!

De vervuiler betaalt
Weggestemd door de meerderheid
De N-VA wil sluikstorters verplichten om zelf 
zwerfvuil op te ruimen als straf. Bovendien moet de 
vervuiler zelf de opruimkosten betalen. Het is niet 
logisch dat de belastingbetaler daarvoor opdraait. 
Daarnaast willen we dat inwoners meter of peter 
kunnen worden van een stukje straat of een rond-
punt. En dat inwoners makkelijker een geveltuintje 
kunnen aanleggen. Meer betrokkenheid van onze 
inwoners zorgt ongetwijfeld voor een schonere en 
mooiere gemeente. Logische voorstellen? Inderdaad. 
Toch was de meerderheid er niet voor te vinden …

Gesteund door de meerderheid
Er circuleren plannen om hoogspanningslijnen door onze duinen te trekken. 
Iedereen steunde ons voorstel om die plannen te veroordelen. Daarnaast kregen 
we ook steun voor ons idee om een geboortebos aan te leggen waar ouders een 
boom kunnen planten om hun nieuwe kindje te vieren.

Sterke fietsgemeente

Weggestemd door de meerderheid
Het parkeerbeleid wordt binnenkort herzien.  
De N-VA wil dat er tegelijk een ambitieus fiets-
plan komt. Met heel wat meer fietsinfrastructuur, 
fietsenstallingen, publiek toegankelijke fiets- 
pompen, automaten om fietsbenodigdheden te 
kopen … En tien kilogram gratis strooizout per 
inwoner en handelaar tegen de gladde wegen in 
de winter. Dat laatste stelde gemeenteraadslid  
Adelheid Hancke voor. Heel wat voorstellen  
die helaas werden weggestemd … 

Gesteund door de meerderheid
Onze vraag naar fietspaden in de Abdijstraat 
krijgt wel steun. Het wordt zelfs een heuse fiets-
straat! De deelfietsen die we voorstelden, zijn 
intussen beschikbaar. En er zijn plannen voor 
overdekte fietsenstallingen, ook ‘fietstrommels’ 
genaamd. Ook het fietsbeloningssysteem aan de 
scholen draait intussen uitstekend. Een voorstel 
dat we overnamen van N-VA Bonheiden.

98 nieuwe voorstellen voor Koksijde,  
Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen

  Gemeenteraadslid Patricia Vandenbroucke 
pleit voor een breed toeristisch beleid.

  Gemeenteraadslid Dirk 
Decorte gaat alvast zelf de 
strijd tegen zwerfvuil aan.

Elke gemeenteraad komt de N-VA met nieuwe voorstellen en ideeën. Zo zorgen wij voor concrete verandering.  
Een greep uit onze agendapunten:
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Sporters en jongeren 
beleven meer
Weggestemd door de meerderheid
Een nieuwe sporthal met twee verdiepingen in 
Koksijde-Dorp, sportcheques voor jongeren, verf-
budget voor de lokalen van onze scouts … Spijtig 
genoeg komt het er allemaal niet. Ook onze voor-
stellen om de buitenschoolse opvang langer open 
te houden, om een speelpleintje in te richten aan 
sporthal Hazebeek en een pagadder- en klanken-
pad aan te leggen werden weggestemd.

Gesteund door de meerderheid
Waarmee ging de meerderheid wel akkoord? Met 
publieke fitnesstoestellen in open lucht, de verhuis 
van de hockeyclub 
van Veurne naar 
onze gemeente, 
een nieuw lokaal 
voor onze scouts 
in Oostduinkerke 
én Koksijde, en 
meer plaats voor 
studenten die in de 
bibliotheek willen 
studeren. Ook onze 
vraag om het speel-
plein te behouden 
op de zeedijk van 
Oostduinkerke en 
een nieuw speelplein in 
te richten aan Estami-
net De Peerdevisscher, 
kreeg steun.

Sociale en toegankelijke  
gemeente
Weggestemd door de meerderheid
De prijs van de digitale watermeters stijgt onredelijk hoog. De N-VA wil 
dat aanklagen. Ook willen wij dat onze gemeente een beroep kan doen op 
de digitale doventolken die de stad Oostende voorziet. En als Koksijde- 
Oostduinkerke zich aansluit op de app On Wheels, kunnen gehandicapte 
inwoners en bezoekers vlotter informatie krijgen over de toegankelijkheid 
van winkels en gemeentelijke gebouwen. Voorstellen die stuk voor stuk 
werden weggestemd. Maar Andreas Cavyn en Pascale Baeselen blijven 
zich in het sociaal comité volop inzetten.

Gesteund door de meerderheid
Andere plannen konden wel op bijval rekenen. Zo is de meerderheid  
akkoord met onze voorstellen om meer huisartsen en tandartsen aan te 
trekken in onze gemeente, de European Disability Card in te voeren,  
speeltuigen voor kindjes met een rolstoel te plaatsen op onze speelpleintjes,  
de sterretjesweide meer op te luisteren en onze gemeenten structureel te 
verankeren in het ziekenhuisnetwerk (West)kust.

Cultuur en muziek
Weggestemd door de meerderheid
Waarom plakken we geen historische foto’s op die lelijke grijze elektri- 

citeitskasten? In leegstaande  
panden zouden we tentoonstel-
lingen kunnen inrichten, en de 
feestcomités moeten we her- 
inrichten. Helaas ziet de meerder-
heid het anders …

Gesteund door de meerder-
heid
Mooi nieuws voor onze erfgoed-
gemeente! De beschermings- 
aanvraag voor het grafmonu-
ment van Louis Artan, een van 
onze meest bekende maritieme 
schilders, is goedgekeurd. Ook 
onze voorstellen voor boeken-
ruilhuisjes en het koesteren van 
de jumelages worden gesteund.

Dierenwelzijn
Gesteund door de meerderheid
De N-VA heeft een hart voor dieren. En dus ging 
gemeenteraadslid Peter Hillewaere voor de aanleg 
van hondenloopweides en een begraafplaats voor 
huisdieren. Die komen er!

98 nieuwe voorstellen voor Koksijde,  
Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen

  Gemeenteraadslid Rita Gantois 
is blij dat het grafmonument van 
Louis Arton bescherming krijgt.

  Gemeenteraadslid Greet 
Verhaeghe is een groot 
voorstander van de 
fitnesstoestellen in open 
lucht.

Elke gemeenteraad komt de N-VA met nieuwe voorstellen en ideeën. Zo zorgen wij voor concrete verandering.  
Een greep uit onze agendapunten:
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


