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Ploegsport
Politiek is een ploegsport. Onze 
gemeenteraads- en OCMW-raads-
leden, onze schepen en parle-
mentsleden zijn onze spitsen; zij 
worden gedragen en voortgestuwd 
door een sterke N-VA-afdeling met 
vele vrijwilligers. In dit huis-aan-
huisblad stellen wij u graag die 
vrijwilligers voor. Aan hen, en aan 
alle anderen die ons de afgelopen 
jaren hebben geholpen: bijzondere 
dank!

Wilt u deel worden van onze lokale 
N-VA-ploeg? Wilt u N-VA-lid wor-
den? Wilt u (af en toe) meehelpen 
bij het verdelen van ons huis-aan-
huisblad, of een handje toesteken 
op onze recepties, bijeenkomsten 
of thema-avonden? Dat kan!  
Neem daarvoor contact op met 
onze ledenverantwoordelijke via  
jan.vandenbroucke@n-va.be.

Jongeren zijn ook erg welkom. 
Ze kunnen aansluiten bij onze 
nieuw opgerichte N-VA-jongeren-
afdeling.

We wonen in een prachtige 
gemeente. Met uw hulp zorgen 
we ervoor dat dat zo blijft. Tot 
binnenkort!

Joe Govaerts
Afdelingsvoorzitter

Jong N-VA Westkust kiest nieuw bestuur
Op zondag 29 januari werd het bestuur van 
de nieuwe Jong N-VA-afdeling Westkust in 
Oostduinkerke verkozen. Pablo Govaerts, 
bezieler van het initiatief werd verkozen 
tot voorzitter. Ondervoorzitter is de uit 
Ieper afkomstige Niels Helsen. Gauthier 
Moureau, een student die in Oostduin-

kerke woont, werd secretaris. De nieuwe 
penningmeester is Thomas Gryp, geboren 
en getogen in Oostduinkerke. Er worden 
ook twee bestuursleden verkozen, eveneens 
afkomstig uit Oostduinkerke, Steven Seys 
en Kenneth Vileyn.

Nieuwe fietspaden voor 
Nieuwpoortsteenweg
Vlaams minister van Mobiliteit en Open-
bare Werken Ben Weyts investeert fors 
in veilig fietsverkeer in Koksijde-Oost-
duinkerke. De Nieuwpoortsteenweg krijgt 
nieuwe fietspaden.

N-VA-schepen Rita Gantois en N-VA-lijst-
trekker Sander Loones hebben dit dos-
sier met succes aangekaart en bepleit bij 
minister Weyts. Wij zijn zeer tevreden dat 
de minister hier de nodige middelen voor 
vrijmaakt.

De planning van het agentschap Wegen en 
Verkeer bevat dus heel goed nieuws voor de 
mobiliteit in onze gemeente. Dit betekent 
investeren in veiliger en vlotter verkeer. De 
fietsers krijgen op deze drukke fietsver-
binding afgescheiden fietspaden, wat de 
verkeersveiligheid in grote mate bevordert.

Oostduinkerke-Dorp, met zijn scholen, 
sportcentrum en handelscentrum kan 
hier alleen wel bij varen aldus Gantois en 
Loones.  Minister Weyts maakt hiervoor 
nu 3,15 miljoen euro vrij. De uitvoering is 
gepland in 2019. Dit is meteen ook goed 
nieuws voor de bewoners van de Kart-
huizersstraat. Met de heraanleg pakt de 
gemeente ook de aanleg van de riolering in 
deze straat aan, en komt een einde aan de 
wateroverlast daar.

 Op de foto v.l.n.r.: Jong N-VA-regiocoördinator Wouter Folens, ondervoorzitter Niels 
Helsen, penningmeester Thomas Gryp, voorzitter Pablo Govaerts, secretaris Gauthier 
Moureau, bestuurslid Steven Seys.

 N-VA-schepen Rita Gantois is blij dat 
minister Ben Weyts 3,15 miljoen euro 
investeert in de Nieuwpoortsteenweg.
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N-VA Koksijde-Oostduinkerke gaat de straat op om jullie 
het allerbeste te wensen.
Op de foto zie je v.l.n.r.: gemeenteraadslid Peter Hillewaere, Denis Declerck, afdelingssecretaris Sam De Rechter en lijsttrekker en 
Europees parlementslid Sander Loones.

Geslaagde nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van N-VA Koksijde Oostduinkerke in ’t 
Oud Schooltje op 6 januari 2017 was een schot in de roos. 
Het was een succes, niet enkel door de heel mooie opkomst van meer dan 150 
inwoners en sympathisanten, maar ook vanwege de speech van federaal minis-
ter van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt. Minister 
Van Overtveldt schetste op een onverbloemde manier de stand van zaken van 
de federale financiën. Hij gaf duidelijk aan dat we de weg van Verandering zijn 
ingeslagen, maar dat we geconfronteerd blijven met nationale en internationale 
belemmeringen. Niettemin mogen we positief gestemd zijn en blijven.

 Op de foto wordt minister Johan Van Overtveldt omringd door het volledige 
bestuur van N-VA Koksijde-Oostduinkerke.

 Op de foto zie je de bestuursleden Rudy Van 
Elverdinghe en Pablo Govaerts die met veel 
plezier Valentijnschocolaatjes uitdeelden aan 
voorbijgangers.

N-VA heeft een  voor 
Koksijde-Oostduinkerke
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 Meer info over onze bestuursleden vind je op www.n-va.be/koksijde

N-VA-bestuur staat klaar voor u
We zijn al een hele poos actief als lokale N-VA-afdeling maar graag willen we nog eens onze mensen voorstellen. Onze mandataris-
sen (schepen, gemeenteraads- en OCMW-raadsleden) kennen jullie intussen heel goed via hun inzet en aanwezigheid op allerhande 
gemeentelijke activiteiten, maar we hebben ook nog een hele groep vrijwilligers, zonder politiek mandaat die dagelijks achter de 
schermen meewerken aan de groei van onze N-VA-afdeling. We zetten graag ook eens onze vrijwilligers in de schijnwerpers.  
Voor meer informatie over deze bestuursleden verwijzen we graag naar onze website www.n-va.be/koksijde.

Koen Ringoot 
bestuurslid, woont in Oostduinkerke, 
is psycholoog van opleiding en eige-
naar en directeur van de privéschool 
“Leerwijzer” in Oostduinkerke.

Frank Geerts en Gudrun 
Christiaen
beide bestuursleden, wonen in 
Koksijde, Frank is vrijwilliger 
bij de brandweer van Koksijde.

Pascale Baeselen,
bestuurslid, woont te Wulpen 
en is verpleegster.

Pablo en Joe Govaerts
afdelingsvoorzitter Joe en Pablo 
Govaerts, jongerenverantwoordelijke, 
wonen in Oostduinkerke. Joe is 
gepensioneerd zelfstandige en Pablo 
is de medewerker van Europees 
parlementslid Sander Loones.

Dirk Sagaer
bestuurslid, woont in Oostduinkerke, 
werkt als vertegenwoordiger in de 
horeca. Dirk is lid van het jume-
lagecomité van Oostduinkerke en 
sedert 3 jaar ondervoorzitter van de 
sportraad.

Charlien Lagrou
bestuurslid, is parlementair 
medewerker van Rita Gantois 
in de Kamer.

Nele Bekaert
bestuurslid, woont in Koksijde en is 
de eerste vrouwelijk erkende paar-
denvisser, ze baat eveneens frituur 
Bonbini in Koksijde dorp uit. 

Jan Van Den Broucke
afdelingsondervoorzitter, ledenver-
antwoordelijke en websitebeheer-
der, woont in Oostduinkerke, is 
analist in de informatica.

Frank Van De Vyver
bestuurslid, woont in  
Oostduinkerke en is arts.

Redgy Lambersy
bestuurslid, woont in Koksijde, 
is gepensioneerd.

Bernard Bruneel
bestuurslid, woont in Koksijde 
en is gepensioneerd.

Sam De Rechter,
afdelingssecretaris, woont 
in Koksijde en is zelfstandig 
IT-consultant.

Rudy Van Elverdinghe
bestuurslid, woont in Oostduin-
kerke-dorp en werkt reeds 23 
jaar in restaurant “Venise” in 
Oostduinkerke-bad.

Greta Leye
bestuurslid, woont in Koksijde en 
is gepensioneerd, is actief in het 
bestuur van het Davidsfonds,  
de Vlaamse Volksbeweging, de  
Gezinsbond, Vrouwenstemmen en 
het Bloemencomité.

Paul Declerck
bestuurslid, woont in Koksijde, 
is gepensioneerd militair. Paul 
is lid van de milieuraad.

Björn Cools
communicatieverantwoordelijke, 
woont in Sint-Idesbald, is ambte-
naar, jurist, criminoloog. Voorzitter 
van het arrondissementeel bestuur.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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 toegangsrecht 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:     /     /
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