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N-VA realiseerde heel wat voor u in 2016
Zoals steeds kijk ik in deze periode terug op de gebeurtenissen van 2016.
Daarbij onthoud ik vooral de positieve zaken die de N-VA het afgelopen
jaar heeft kunnen realiseren in onze gemeente. Meer daarover in dit blad.

N-VA Koksijde-Oostduinkerke
nodigt u van harte uit op haar

NIEUWJAARSRECEPTIE
We klinken samen op het nieuwe
jaar met gastspreker Johan Van
Overtveldt, minister van
Financiën en Fiscale
Fraudebestrijding.

We startten de voorbije maanden ook met de
voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Met Europarlementslid
en N-VA-ondervoorzitter Sander Loones
als lijsttrekker en Kamerlid en schepen Rita
Gantois op de tweede plaats staat er een zeer
sterk duo aan het hoofd van onze lijst. De
overige plaatsen op de lijst zullen we in de
loop van 2017 invullen. Voelt u zich
geroepen, contacteer ons dan zeker!

Overtveldt, minister van Financiën, zorgden
we weer voor een topper als gastspreker.
Prettige eindejaarsfeesten!
Joe Govaerts
Voorzitter
N-VA
KoksijdeOostduinkerke

Ik verwacht jullie allen op onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari. Met Johan Van

Schoon volk op klimaatavond
Op vrijdag 7 oktober organiseerde onze N-VA-afdeling een informatieavond over het klimaat. Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
Wilfried Vandaele, de milieuexpert van de N-VA , gaf in de Kerkepannezaal een toelichting aan de vele aandachtige aanwezigen.
Bedankt dat u erbij was!
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 emeenteraadslid Gerard Vandenbroucke, bestuursleden Pablo Govaerts, Gudrun ChrisG
tiaen, Redgy Lambersy en Charlien Lagrou, Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried
Vandaele, gemeenteraadslid Peter Hillewaere, Europees Parlementslid Sander Loones,
afdelingsvoorzitter Joe Govaerts, gemeenteraadslid Greet Verhaeghe, Veurns raadslid
Dirk Kesteloot, gemeenteraadslid en ereparlementslid Jan Loones, Nieuwpoorts raadslid
Johan Roelens, OCMW-raadslid Bruno Vandicke en afdelingssecretaris Sam De Rechter.
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Meer info over onze bestuursleden vind je op www.n-va.be/koksijde
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Koksijdse delegatie op dienstreis naar Suriname
Koksijde heeft sinds 2008 een stedenband met het district Marowijne in Suriname. Samen delen we kennis
en expertise die onze bevolking en die van Marowijne ten goede kan komen. Schepen van Internationale
Samenwerking Rita Gantois trok samen met een Koksijdse delegatie onlangs op dienstreis naar Suriname.
Rita, de stedenbandcoördinator en een afvaardiging van de gemeentelijke milieudienst, het
gemeentelijk onderwijs en de vzw Marowijne
konden vaststellen dat we er goed en nuttig
werk verrichten.

Waar gaat onze groene bak
naartoe?
Wat gebeurt er met het gft-afval nadat de groene container is opgehaald?
Het wordt verwerkt tot compost bij IVVO te Ieper. Tijdens dit
verwerkingsproces komt groene stroom vrij waarvan meer dan 2 000
gezinnen kunnen genieten. De compost wordt in bulk verkocht maar
binnenkort ook in voorverpakte zakken van 40 liter, die je op ons
containerpark zal kunnen kopen.

Leren van elkaar op vlak van onderwijs
en milieu

De focus lag op de samenwerking tussen de
scholen, met een speciale aandacht voor de
milieuproblematiek. Zowel in Koksijde als in
Galibi werd er gewerkt rond de problematiek
van het vele plastiek in de zee. Een workshop
en een strandopruimactie moesten zorgen voor
bewustwording. We mochten in de school het
vernieuwde sanitair met lopend water openen.
Ook werd de eerste steen voor een sanitair
blok voor de kleuters gelegd. De energieproblematiek blijft wel een grote zorg. De dorpen
beschikken over amper vier uur elektriciteit
per dag. Inmiddels lopen er gesprekken met
de Surinaamse overheid om op dat vlak voor
verbetering te zorgen. In 2017 brengen onze
Surinaamse vrienden een tegenbezoek aan
Koksijde. Zij zullen dan een stage
doorlopen op de diensten cultuur en onderwijs.

3

N-VA wil drinkfontein op skatepark
Oostduinkerke
Raadslid Greet
Verhaeghe
vroeg op de
gemeenteraad
van 24 oktober
om een drinkwaterfontein te
voorzien op het
skatepark van
Oostduinkerke.
Ze verwees
daarbij naar
de fontein die
voorzien is in
Wulpen. Het
schepencollege
beloofde om
het
voorstel te
bekijken.

De stedenband tussen Koksijde en Marowijne is meer dan ooit springlevend.

 ijdens de Openbedrijvendag bezochten NVA-gemeenteraadsleden
T
Peter Hillewaere en Greet Verhaeghe de gft-composteringsinstallatie
van IVVO in Ieper.

Huiswerkklassen helpen vijfde- en zesdejaars

N-VA bouwt mee aan een sociaal
Koksijde

Onlangs zette het Sociaal Huis zijn schouders onder een project voor huiswerkklassen. Onze N-VA-raadsleden staan daar volledig achter. De huiswerkklassen zijn bedoeld voor kinderen uit het vijfde of zesde
leerjaar die van thuis uit niet altijd de juiste hulp kunnen krijgen bij hun huiswerk. Met dit initiatief wil
het Sociaal Huis hen bijstaan om vlot door te stromen naar het middelbaar onderwijs.
De begeleiding gebeurt door gediplomeerde
krachten. Dit schooljaar startten de huiswerkklassen met acht leerlingen in twee
scholen. Allen reageerden al zeer positief op
deze testfase. We hopen het project volgend
jaar dan ook naar alle scholen in de gemeente uit te breiden.
Onze fractie hamerde heel sterk op de betrokkenheid van de ouders. In de huiswerkklassen leren de kinderen een methode om
zelfstandig hun huiswerk te kunnen plannen, maken en afwerken. Maar dan moeten
ze daar natuurlijk ook de tijd en ruimte toe
krijgen.

koksijde@n-va.be
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 CMW-raadsleden Bruno Vandicke, Hilde De
O
Graeve en Eddy D’Hulster

Naast de sterke personeelsploeg zijn onze OCMW-raadsleden bijzonder trots
op de vele vrijwilligers van het Sociaal Huis. Zij zorgen ervoor dat mensen die
moeilijk te been zijn zich kunnen verplaatsen met de Minder Mobielen Centrale
en gaan de vereenzaming van senioren tegen in het project Samen Zorgen.
De vrijwilligers delen ook folders rond, bedelen voedsel en begeleiden gezinnen
met hun financieel huishouden. Kortom: zij leveren schitterend werk voor onze
bevolking. Vragen over (de projecten van) het Sociaal Huis? Neem gerust
contact op met de N-VA-raadsleden!

Vlaanderen investeert in Reigersnest en Ter Helme
Goed nieuws! Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) investeert 718 000 euro in
20 erkende verblijven voor sociaal toerisme. Vakantiecentrum Reigersnest in Koksijde en Ter Helme in
Oostduinkerke krijgen respectievelijk 75 800 euro en 79 700 euro subsidies.
Reigersnest zet alvast de inrichting van drie familievriendelijke gezinskeukens, kindvriendelijke toiletruimtes en een
veilige speelvloer op de planning. Ter Helme zal het geld gebruiken voor toegankelijkheidswerken. Vakantieverblijven
in heel Vlaanderen zullen dankzij de subsidies hun verblijf
toegankelijker, moderner of familievriendelijker maken. Zo

kunnen ook mensen met een ernstige handicap of zorgbehoefte genieten van een welverdiende vakantie. In het kader
van dit ‘Toerisme voor Allen’ trok minister Ben Weyts eerder al 1,3 miljoen uit. N-VA Koksijde-Oostduinkerke blijft
streven naar een sociale en warme gemeente. We zijn dan
ook verheugd dat onze minister de daad bij het woord voegt!

www.n-va.be/koksijde

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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