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Bedankt!
U maakt onze gemeente. Door 
actief te zijn in een vereniging. 
Door activiteiten op te zetten of 
te steunen. Door als ondernemer 
kleur te geven aan Koksijde – 
Oostduinkerke.

Daar verdient u respect voor.  
En onze dank. 

Net daarom zet de N-VA u in de 
bloemetjes. 1 000 gele roosjes 
hebben we recent uitgedeeld. Dit 
jaar ook specifiek aan winke-
liers, hoteliers, restaurant- en 
caféhouders. Onze KMO’s zorgen 
ervoor dat zeer veel mensen, jong 
en oud, een job in eigen streek 
kunnen vinden. Zo laten wij onze 
gemeente samen draaien.
Wij werken alvast verder voor u.

Sander Loones
Lijsttrekker

N-VA Koksijde-Oostduinkerke FIETST! 
Op 1 juli organiseert onze afdeling een fietstocht door de gemeente. 
Onderweg testen we uw kennis met boeiende quizvraagjes.  
Gezelligheid verzekerd, en het mooie weer maken we zelf!

N-VA Koksijde-Oostduinkerke SPEELT!
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze afdeling 
een petanquetoernooi. Iedereen welkom om een 
balletje te gooien, bij een glas of een tas koffie. 

  U verdient politici die u onder-
steunen en kansen bieden. Net 
daarom maakte de N-VA een 
einde aan een Belgisch beleid 
dat onze kmo’s verstikte en uw 
welvaart en welzijn bedreigde. 
De resultaten mogen er intus-
sen zijn. U leest ze ook in onze 
KMO-brochure op  
www.n-va.be/koksijde.

N-VA Koksijde-Oostduinkerke feest!
11 juli: Onze Vlaams-nationale feestdag staat voor de deur. En dat betekent natuurlijk: 
Feest! Maar dit jaar is er nóg meer: Voor alle N-VA-leden van Koksijde-Oostduinkerke 
organiseren wij een ledenfeest! Bent u nog geen lid? Contacteer dan één van onze N-VA 
bestuursleden of mail jan.vandenbroucke@n-va.be.

 Praktisch: we verwelkomen jullie graag op 
zaterdag 16 september om 14 uur in de Bolledroom 
in Oostduinkerke, sportpark Hazebeek.

 Praktisch: We verwachten jullie allemaal op 1 juli aan de sporthal 
Hazebeek, tussen 13 en 14 uur. We vragen hiervoor 5 euro, waarbij 
een drankje is inbegrepen. Einde is voorzien rond 18 uur.

 Praktisch: Noteer zaterdag 23 september om 19 uur in 
de Kerkepanne in jullie agenda! Meer informatie in ons 
volgende blad.

Samen tuinieren op Zeevette p. 2 Drinkwaterfontein aan skaterpark p. 3
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Uw gezondheid, onze zorg!
De West-Vlaamse volksvertegenwoordigers zijn op 
toer. Onze Rita Gantois doorkruist de provincie met 
een sterk N-VA-verhaal voor boer en tuinder. In Kok-
sijde hadden wij Kamerlid An Capoen op bezoek.

An, die ook arts is in  ziekenhuis AZ West in Veurne, bewees 
eens te meer dat onze uitstekende gezondheidszorg internatio-
naal aan de top staat. Maar om dit zo te houden moet er gewerkt 
worden aan meer efficiëntie. Ons zorgmodel wordt anders 
onbetaalbaar, waardoor we allemaal dreigen te verliezen. Hoe 
hervormen zonder de patiënt te raken. En hoe pakken we de 
verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië aan, zodat de prijs 
voor de Franstalige medische overconsumptie niet langer betaald 
wordt door de Vlamingen? An gaf een duidelijk antwoord op 
deze en vele andere vragen van het geïnteresseerde publiek.

Samen tuinieren op Zeevette
Jaren werd er over gepraat, gemeenteraadslid Adelheid Hancke 
zette er haar schouders onder en slaagde: Zeevette is geboren.  
Opnieuw een voorstel uit ons N-VA verkiezingsprogramma  
gerealiseerd! Een 15-tal mensen tuinieren op de samentuin.

Onder deskundige leiding van de vzw VELT wordt er ecologisch gekweekt. Met Hui-
ze Rozewingerd-beschermd wonen wordt samengewerkt zodat ook mensen met een 
beperking kunnen meehelpen. In samenspraak met de begeleider helpen zij de indivi-
duele tuiniers en verzorgen ze de gezamenlijke delen. Een mooi voorbeeld van sociale 
cohesie. Samen sterk, ook met hen die het soms moeilijker hebben in onze gemeen-
schap. Op de foto Adelheid Hancke, op de achtergrond de tuintjes in volle bloei.

 Op de foto zien we Kamerlid An Capoen, geflankeerd door 
een groot deel van de bestuursleden van onze N-VA-afdeling.

 Jong N-VA Westhoek ontmoet staatsecretaris en de meest 
populaire politicus Theo Francken. V.l.n.r. zien jullie op de 
foto lijsttrekker Sander Loones, penningmeester Thomas 
Gryp, staatssecretaris Theo Francken, ondervoorzitter 
Niels Helsen, jongerenvoorzitter Pablo Govaerts, Wouter 
Goudeseune van jong N-VA Westhoek.

 V.l.n.r. gemeenteraadslid Greet Verhaeghe,  
schepen Rita Gantois, lijsttrekker Sander Loones  
en bestuursleden Greta Leye en Bernard Bruneel.

N-VA zet mama’s in de bloemetjes

 Gemeenteraadslid en oprichtster van de tuintjes  
Adelheid Hancke is er alvast klaar voor. Wilt u meer 
weten? Mail dan naar adelheid.hancke@n-va.be.

 V.l.n.r.: schepen Rita Gantois, bestuurslid Greta Leye, ge-
meenteraadslid Greet Verhaeghe, lijsttrekker Sander Loones 
en bestuursleden Bernard Bruneel en Pablo Govaerts.

Op 12 en 13 mei 
werden opnieuw 

vele mama’s in de 
bloemetjes gezet. 

Met 1 000 gele 
roosjes.

 V.l.n.r. bestuurslid Pascale Baeselen, 

jong N-VA lid Thomas Gryp, Suzanne en 

lijsttrekker Sander Loones
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Minister-president  
Geert Bourgeois steunt  
Vanneuvillehuis
Vlaams minister-president Geert Bourgeois maakt 
subsidies vrij voor de restauratie van het Vanneu-
villehuis. De geraamde kostprijs is 400 000 euro. 
Vlaanderen neemt hiervan nu 243 884 euro voor 
haar rekening.
Schepen van Cultuur, Rita Gantois, en gewezen schepen Jan 
Loones zijn zeer tevreden. Het Vanneuvillehuis, ouderlijk 
huis van cultureel ambassadeur Walter Vilain zal de volgende 
cultuurparel in onze gemeente worden. Walter Vilain schonk 
hiervoor namelijk een belangrijk gedeelte van zijn oeuvre. Na de 
renovatiewerken krijgt dit werk zijn plaats in de vorm van een 
permanente tentoonstelling.

Ook Sander Loones, lijsttrekker voor de N-VA onderstreept het 
belang van deze subsidie, met dank aan onze minister-president 
Geert Bourgeois voor zijn belangrijke bijdrage in dit dossier!

Drinkwaterfontein aan  
skatepark in Oostduinkerke
Op de gemeenteraad van oktober vroeg gemeenteraads-
lid Greet Verhaeghe, op vraag van de skaters, om een 
drinkwaterfontein te plaatsen aan het skatepark in  
Oostduinkerke-dorp.

In opdracht van de gemeente plaatste IWVA vorige week zo’n fontein 
op de skatebaan, zodat de skaters voortaan gratis kunnen genieten 
van verfrissend drinkwater.

Jong N-VA Westkust  
bezoekt oudste N-VA-lid
_Problemen met Turkije. De president van Amerika 
die zijn minister niet benoemd krijgt door de Senaat. 
Een christendemocraat die een socialistisch voorstel 
op tafel legt. Klinkt het u bekend in de oren? Het 
zou vandaag ook in de krant kunnen staan maar we 
spreken over 14 maart 1925. 

Die verhalen kon men lezen toen Jef Boomgaert werd 
geboren. Om zijn 92ste verjaardag te vieren, kreeg hij 
de krant van zijn geboortedag cadeau van onze jonge-
ren van Jong N-VA Westkust. Zo slaan onze jongeren 
de brug met het oudste lid van N-VA Koksijde-Oost-
duinkerke. Jong en oud samen met een feestelijke 
trappist bij Jef thuis in Sint-Idesbald. 

Oh ja, in 1925 won Holland helaas met 1-0 van België, 
kon je naar het theater om “Het Hollands wijfje” te bekij-
ken, en kostte een koppel kiekens 30 frank. Een geschie-
denis en een leven om te koesteren.

 Op de foto zien we gemeenteraadslid Greet  
Verhaeghe, bestuurslid Dirk Sagaer en afgevaar-
digde van de skaters Steve De Clercq.

 Op de foto zien we gemeenteraadslid Jan Loones, schepen Rita 
Gantois en lijsttrekker Sander Loones bij het Vanneuvillehuis

 Wil je aansluiten bij Jong N-VA Westkust?
Stuur een mailtje naar pablo.govaerts@n-va.be



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


