Nieuwjaarsfeest met Valerie Vanpeel
Iedereen welkom! Gratis inkom! Onze eregaste:
Valerie Vanpeel, nationaal N-VA-ondervoorzitter! Op vrijdag 7
januari, vanaf 19 uur in feestzaal Witte Burg in Oostduinkerke.
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Militaire basis sluit
Triestig nieuws. De militaire helikopters vertrekken uit Koksijde, de legerbasis gaat straks volledig dicht. Jammer, want de
nieuwe plannen voor de basis konden eigenlijk perfect gecombineerd worden met het behoud van de helikopters.
Hoe zit het precies ineen?
De militaire basis in onze gemeente sluit.
De helikopters verhuizen ten vroegste in
2025 naar Oostende. Daar moet eerst nog
nieuwe infrastructuur worden gebouwd.
De helikopters zullen in de toekomst wel
nog beperkte trainingsoefeningen
uitvoeren in Koksijde. Maar er zullen
dus géén militairen permanent aanwezig
blijven.
Wat zijn de plannen met de site?
De gemeente onderhandelt vandaag om
de gronden van de basis aan te kopen. Er
is ook al een mooi plan opgemaakt voor
de reconversie, de nieuwe invulling van
de site. Er komt extra ruimte voor fietsen,
natuur en bos, en ook voor economische
ontwikkeling. De landingsbanen blijven
behouden.
De heraanleg wordt alvast geen immobiliënproject. Op de basis worden dus geen
grootschalige woonprojecten gepland.
Wel zullen de gemeentelijke werven in
Waar legt N-VA de nadruk op?
• Door de verhuis van de werven komt
bouwgrond vrij in Koksijde dorp en
Oostduinkerke dorp. De N-VA wil dat
die grond daar gebruikt wordt voor
betaalbare woningen voor onze eigen
inwoners.

Koksijde dorp en Oostduinkerke dorp
sluiten. Die diensten verhuizen naar de

der is prachtig. Ook extra bos moet een
plaats krijgen.
• Meer plaats voor fietsers is voorzien, met
onder andere ook een extra fietspad naar
Veurne. De N-VA wil nog meer ruimte
voor mountainbikers. Onze Vlaamse
duinencross moet behouden blijven.

• De ruimte die wordt voorzien voor
bedrijven moet worden ingevuld door
kmo’s. Niet door baanwinkels, noch de- • Het containerpark zou volgens de
tailhandel. Deze zone mag onze bestaanplannen verhuizen naar de N8 - Ten
de handelskernen niet verzwakken.
Bogaerdelaan. De N-VA vreest dat
die drukke baan daardoor nog verder
• Natuurbeleving moet mee centraal
vastloopt. Verdere mobiliteitsstudies zijn
staan. De overgang tussen duin en polnodig.

oude kazernes aan de Robert
Vandammestraat.
Wist je dat?
• Op 27 oktober 1914 werden
de allereerste militaire
vliegtuigen geïnstalleerd in
Koksijde. Zij volgden tijdens
de Eerste Wereldoorlog de
impact van de overstromingen
van de Ijzer op.
• De twee laatste Sea Kings
RS02 en RS04 werden gekocht
door het Britse ‘Historic
Helicopters’. Dankzij de
enorme inzet van enkele lokale
vrijwilligers zijn ze gered
van de sloop en blijven ze
vliegen!
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N-VA, motor van verandering!
Élke gemeenteraad lanceren onze N-VA-gemeenteraadsleden
een reeks nieuwe voorstellen. Sinds kort terug fysiek, in plaats
van digitaal wegens corona. Wist je dat je de gemeenteraad elke
maand live kan volgen? Ga naar https://koksijde.notubiz.be.

Kerremesse
Niets mooier dan de kermis! Niets lekkerder dan de
oliebollen! De N-VA wil de kermis terug op zijn oude
plek, in het centrum van ons Oostduinkerke Dorp.

Voor een veilige gemeente!
In onze gemeente hangen heel wat AED-toestellen waarmee je mensen kan redden bij een hartstilstand. Je hoeft
geen technische knobbel te zijn om deze ‘automatische
externe defibrillatoren’ te gebruiken. Het toestel geeft
duidelijke, gesproken instructies. Zoek ze zeker op, zodat
je weet waar ze hangen als je ze ooit nodig zou hebben!
Vergeet natuurlijk niet steeds ook de hulpdiensten te bellen
bij een noodgeval.

Meer dan zee alleen!
De N-VA koestert ook het landelijke karakter van onze
gemeente. Onze landbouwers hebben het niet altijd
makkelijk. Ze verdienen al onze steun. Zodat we kunnen blijven genieten van hun heerlijke producten van
eigen bodem!
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Koksijde bloemengemeente!
Ook dit jaar was Koket Koksijde prachtig! Enorme proficiat aan het bloemencomité en al wie van dit topevenement een succes maakte. Ook de bloemenjaarmarkt
kon gelukkig terug doorgaan. En er zijn de jaarlijkse
tuinkeuringen. Doe volgend jaar zeker ook mee en
maak van uw tuin een pareltje!

3

Ecorealisme, ook in Koksijde!
Elektriciteit wordt steeds duurder. Gaat straks het licht uit? Hoe zit het met die kerncentrales en met de windmolens op zee? En
welke woningen moeten nu worden gerenoveerd? Is onze gemeente er klaar voor?
Onze kust beschermd!
Het klimaat verandert, met een stijging
van de zeespiegel tot gevolg. Om ons
daartegen te beschermen, investeerde
de Vlaamse Regering sinds 2011 al 300
miljoen euro in het Masterplan Kustveiligheid. Doelstelling is de kustregio te
verdedigen tegen een 1000-jarige storm,
rekening houdend met een zeespiegelstijging tot 30 cm tegen 2050 en stapsgewijs
verder tot zelfs drie meter.
Geen Franse windmolens vlak voor de
kust
Er staat een gigantisch windmolenpark
gepland voor de Franse kust van Duinkerke, met grote schade voor onze economie, ecologie en toerisme als gevolg.
Tot 46 gigantische windmolens zouden
worden geplaatst, vlakbij de grens en erg
dicht bij onze Vlaamse kust. De molens
behoren tot de grootste ter wereld (tot
300 meter hoog). De N-VA eist dat dit
windmolenpark geschrapt wordt, of minstens véél dieper in de Noordzee wordt
geplaatst. Ook de Vlaamse Regering onderneemt alvast juridische stappen tegen
de Franse plannen!

Vlaamse beslissingen komt er steun voor
iedereen die een huis met EPC label E
of F koopt, zodat die verbeterd kunnen
worden tot een label D. Ook de gemeente
zou hiervoor een extra tandje bij kunnen
steken, zodat dit alles haalbaar en betaalbaar blijft. Want er zijn wel wat woningen
aan renovatie toe in onze gemeente.
en veel minder hinder. Geluidsarm,
minder slagschaduw, minder visuele
impact. Wanneer dergelijke windturbines
esthetisch mooi inpasbaar zijn, zou dat
mogelijk kunnen zijn in landbouw- of
industriegbeid of op de daken van hogere
appartementsgebouwen.
Renoveren, renoveren,…
De meest milieuvriendelijke én de meest
goedkope energie, is de energie die je
helemaal niet verbruikt. N-VA-gemeenteraadslid Dirk Decorte pleitte op de
gemeenteraad al herhaaldelijk voor extra
steun voor mensen die willen renoveren.
Niet iedereen kan zich een volledig nieuwe woning veroorloven. Met de recente

Geen grote windmolens! Wel kleine
windturbines
Grote windmolens liggen moeilijk in
onze gemeente. De N-VA ziet mogelijk
wel ruimte voor kleine windturbines.
Die hebben geen brede wieken, zoals
de molens, maar zijn verticaal gebouwd
met een rotor op een paal. Veel kleiner

Maak kennis met
Gauthier
Gauthier Moureau is zelfstandig jurist
én secretaris van onze lokale N-VA-afdeling. Als kind kwam hij al vaak op
vakantie in onze prachtige gemeente.
Na zijn studies kwam hij onmiddellijk
in Oostduinkerke wonen.

Laadpalen voor elektrische wagens
Onze toeristische gemeente moet vlot
bereikbaar zijn. Dus ook voor mensen
met een elektrische wagen. Ook daarom
dringt N-VA-gemeenteraadslid Koen
Ringoot aan op meer laadpalen.

Tot nu toe zijn er maar enkele in onze
gemeente. Slechts een fractie van de
noodzakelijke tientallen laadpalen is verwezenlijkt. Sommige zijn wel voorzien,
maar zijn nog in geen maanden aangesloten. Wij moedigen het gemeentebestuur
alvast graag aan tot meer ambitie!

‘Wat de N-VA voor mij betekent? Een
partij van beslissingen nemen en knopen durven doorhakken, zelfs al zijn die
soms moeilijk. In de politiek zie je veel
marketing en communicatie, maar ik
kies liever voor een partij die de inhoudelijke motor wil zijn van verandering
en verbetering. Wat mij bezighoudt?
Verjonging. Daar zou onze gemeente
eindelijk eens een échte prioriteit van
moeten maken, en dat binnen al haar
beleidskeuzes. Waar kunnen wij leuk

en veilig uitgaan?
Hoe krijgen we hier
ondernemingen
waar jongeren aan
de slag kunnen?
En een betaalbare
woning, daar is zowat iedereen naar op
zoek. Zodat jongeren niet langer (groot)
steden moeten verkiezen boven onze
gemeente. En we hier allemaal gezellig
en samen oud kunnen worden.’

www.n-va.be/ koksijde-oostduinkerke

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

