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N-VA Koksijde-Oostduinkerke is er voor u!

Jan Loones
Fractieleider
Ere-parlementslid

Sander Loones
N-VA-lijsttrekker
Europarlementslid

Rita Gantois
Schepen
Parlementslid

Joe Govaerts
Voorzitter

Met trots stellen wij u het nieuw verkozen N-VA-bestuur voor. Met 28 zijn we, ons team dat
N-VA Koksijde-Oostduinkerke zal leiden naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Net als de voorbije jaren, bevestigen we ons als een sterke afdeling. Stevig verankerd in het verenigings- en ondernemingsleven van
onze gemeente. Met uitstekende mensen en schitterende bestuurders, o.a. federaal kamerlid en schepen Rita Gantois en Jan Loones,
jarenlang schepen en parlementslid, nu onze fractieleider in de gemeenteraad.
De ambitie van onze lijsttrekker Sander Loones, Europees parlementslid en nationaal N-VA-ondervoorzitter, is duidelijk: de N-VA
vertrekt uit haar eigen sterkte en komt opnieuw met een eigen lijst op bij de volgende lokale verkiezingen. Daarmee tonen we meer
dan ooit ambitie voor onze gemeente en zijn inwoners.
Al meer dan twintig jaar zijn we een belangrijke partner in het gemeentebestuur. Wij zijn niet enkel nuttig, maar echt nodig om het
beleid van onze gemeente te bepalen.
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Nieuw bestuur N-VA Koksijde-Oostduinkerke
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N-VA-ministers stellen
Vlaams Horecaplan voor
in Oostduinkerke
Op 29 maart 2016 stelden Ministers Ben Weyts en Philippe
Muyters het Horecabeleidsplan van de Vlaamse regering
voor aan de media en aan Danny Van Assche, afgevaardigd
bestuurder van Horeca Vlaanderen. Het persmoment vond
plaats aan de Vlaamse kust, in Brasserie ’t Zand op de zeedijk in Oostduinkerke.
De afdeling N-VA Koksijde-Oostduinkerke was
vanzelfsprekend ook aanwezig.
Dankzij het harde werk van de horecasector kan je in
Vlaanderen aan elke tafel en toog genieten. Maar horeca is
ook een economische activiteit en horecaondernemers staan
voor grote uitdagingen. De Vlaamse Regering wil zoveel
mogelijk knelpunten voor de sector wegnemen. Alle acties
zijn nu samengebracht in het Vlaams Horecabeleidsplan.

 p de foto ziet u ons nieuw verkozen bestuur: Pablo Govaerts, Redgy Lambersy, gemeenteraadslid en penningmeester André Cavyn,
O
gemeenteraadslid Greet Verhaeghe, Paul Declerck, schepen en federaal parlementslid Rita Gantois, gemeenteraadslid Gerard
Vandenbroucke, Gudrun Christiaen, OCMW-raadslid Eddy D’hulster, OCMW-raadslid Hilde Degraeve, Charlien Lagrou, Nele
Bekaert, gemeenteraadslid Jan Loones, gemeenteraadslid Adelheid Hancke, Frank Geerts, Greta Leye, OCMW-raadslid Bruno
Vandicke, voorzitter Joe Govaerts, Frank Van De Vyver, nationaal ondervoorzitter en Europees parlementslid Sander Loones,
Bernard Bruneel, Dirk Sagaer, ondervoorzitter Jan Van Den Broucke en gemeenteraadslid Peter Hillewaere.
Ontbreken op de foto: secretaris Sam De Rechter en bestuursleden Koen Ringoot, Rudy Van Elverdinge en Björn Cools.

Neem een kijkje op onze nieuwe N-VA-website!
Onze website zit in een nieuw kleedje. Alle informatie over de lokale, provinciale en nationale N-VA-werking en standpunten vind je er terug.

De diverse acties van de Vlaamse overheid worden opgedeeld
in vier thema’s, gericht op vier doelen
 De kostenefficiëntie van de horecasector verbeteren
 De positie van de horecasector op de arbeidsmarkt
versterken met maatregelen op het vlak van
competentie-ontwikkeling

 Gezond ondernemerschap binnen de horecasector
ondersteunen en stimuleren
 V laanderen op de kaart zetten als een bestemming met
kwaliteitsvolle horeca
Sander Loones, Europees parlementslid en inwoner van
Koksijde-Oostduinkerke: “De horeca is dé economische
motor van onze kust. Vandaag bewijzen we nogmaals dat
de N-VA onze horeca een warm hart toedraagt. Het Vlaamse
beleidsplan van de N-VA-ministers Ben Weyts en Philippe
Muyters komt bovenop de maatregelen die de federale
regering neemt, zoals de Flexijobs en de lagere loonkosten.
Ik ben erg blij dat de ministers net onze kustgemeente
uitkozen om hun plannen uit de doeken te doen.”

De N-VA zet de mama’s in de bloemetjes
Enkele van onze bestuursleden en mandatarissen hebben in Koksijde en Oostduinkerke de mama’s in de bloemetjes gezet. Zolang de
voorraad strekte, kreeg elke mama een gele roos.

Neem gerust een kijkje op:

www.n-va.be/koksijde I

N-VA Koksijde-Oostduinkerke

Veel surfplezier,
Jan Van Den Broucke
Ondervoorzitter en webverantwoordelijke

Op naar 300 leden…

Steun onze afdeling, bepaal mee het beleid
en word lid!

Om nog meer onze stempel te drukken op het lokaal beleid hebben we nood aan nieuwe leden.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met één van onze mandatarissen of bestuursleden
via onze website (www.n-va.be/koksijde) of simpelweg gebruik maken van de antwoordstrook op
de achterzijde van dit blad.
Hopelijk tot binnenkort!
Joe Govaerts
Voorzitter N-VA Koksijde-Oostduinkerke

koksijde@n-va.be

 p de foto zie je Sander (met dochter Suzanne), OCMW-raadslid
O
Hilde, gemeenteraadslid Peter en bestuurslid Nele die de bloemen
uitdeelden in Oostduinkerke.

 p deze foto zie je bestuursleden Bernard, Pablo, Charlien
O
en schepen Rita die in Koksijde de bloemen uitdeelden.

www.n-va.be/koksijde

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
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“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
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gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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