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Verandering 
op elk niveau
Te weinig betaalbare woningen 
en te weinig jobs in de streek. Dat 
zijn dé bekommernissen die vaak 
terugkeren. Hoe kunnen onze eigen 
inwoners hier blijven wonen en hun 
leven uitbouwen?

De N-VA pakt deze uitdagingen 
alvast aan en boekt ook resultaat.

Dankzij N-VA-minister Vandeput 
kunnen verschillende gemeente-
diensten naar de militaire basis 
verhuizen. Op de plaatsen die zo 
na de verhuis vrijkomen, moeten 
betaalbare woningen worden 
gebouwd voor de eigen inwoners. 
Tegelijk blijven we ook investeren in 
sociale (huur)woningen.

En als we meer jobs in de streek 
willen, zullen we vooral onze KMO’s 
moeten ondersteunen. De verlaging 
van de vennootschapsbelasting, die 
N-VA-minister Johan Van Overt-
veldt aankondigde op onze nieuw-
jaarsreceptie, is dan ook cruciaal. 
Zeker voor Koksijde-Oostduinkerke, 
met handel en toerisme als klop-
pend hart. Zoals u kan zien: na de 
woorden, nu dus ook de resultaten. 
Zo zorgt de N-VA voor Verandering! 
Op Vlaams en nationaal niveau en 
in onze gemeente.

Sander Loones
Lijsttrekker N-VA 
Europees parlementslid

Meer betaalbare woningen 
voor onze eigen inwoners!
De militaire basis: een dossier dat jarenlang volledig geblokkeerd zat, 
wordt nu door N-VA-minister van Defensie en Ambtenarenzaken Ste-
ven Vandeput recht getrokken. Onze gemeente zal eindelijk gebruik  
kunnen maken van de sites op de militaire basis om haar diensten uit  
te bouwen.

N-VA Koksijde-Oostduinkerke onder-
steunt alvast het voorstel om een reeks ge-
meentelijke diensten te verhuizen naar de 
basis. De plannen daarvoor liggen klaar.

Maar de échte prioriteit is voor ons niet 
alleen het gebruik van de basis, maar óók: 
wat doen we met de ruimte die vrijkomt 
wanneer de gemeentelijke diensten effec-
tief naar de basis zijn verhuisd?  

Na zo’n verhuis komen namelijk gronden 
vrij op verschillende plaatsen in onze 
gemeente.

Volgens de N-VA moeten die gronden 
prioritair en correct gebruikt worden 
voor onze eigen inwoners. Zodat ook 
ónze jongeren van Koksijde, Oostduin-
kerke, Sint-Idesbald en Wulpen toegang 
krijgen tot meer én meer betaalbare 
woningen.

Paella met Zuhal! Wij organiseren voor iedereen, N-VA-leden én 

niet-N-VA-leden, op 23 september om 18 uur een 

paellafestijn mét dessertbuffet voor 25 euro.

Staatssecretaris Zuhal Demir is onze gastspreker.  

Ze vertelt u waarom ze afstand neemt van de 

Turkse nationaliteit, hoe ze de uitkeringen voor ge-

handicapten heeft verhoogd en waarom zij kritiek 

heeft op Unia.

Vanaf 22 uur gaan we terug in de tijd met DJ Peter 

Hillewaere. Een private fuif voor de luttele prijs van 

5 euro (hiervoor krijg je ook een gratis consump-

tie). Indien je komt eten, dan is de fuif gratis.

We vragen wel om in te schrijven, zowel voor de 

paella als voor de fuif, vóór 17 september via  

peter.hillewaere@n-va.be of telefonisch op het 

nummer 0476/ 221975.

ZATERDAG

23 september  

18 uur
Kerkepannezaal

Sint-Idesbald
U kan ook direct overschrijven op het 

rekeningnummer van N-VA Koksijde-Oost-

duinkerke BE58 4763 1691 7179. Kaarten 

zijn uiteraard ook rechtstreeks te verkrijgen 

bij alle N-VA-bestuursleden.
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Koning fiets
Primeur voor Koksijde, want we hebben de aller-
eerste Fietsstraat. De N-VA pleit al lang voor het 
verkeersluw maken van onze mooie duinenstraat-
jes. En we zorgen ook voor resultaat!

Op de Doornpannestraat zullen fietsers voorrang krijgen, ter-
wijl de auto ook welkom blijft. De Doornpannestraat maakt de 
verbinding tussen de Peniche op de Koninklijke baan, en de 
manege in de Guldenzandstraat.

Met ons voorstel geven we voorrang aan de fietsers, zorgen 
we ervoor dat mensen de natuur nog extra kunnen beleven én 
krijgen we meer verkeersveiligheid, zodat we samen nog meer 
kunnen genieten.

Extra ondersteuning voor onze handelaars
Politici creëren geen jobs. Dat doen mensen die 
initiatief tonen en risico nemen, die een zaak uit-
bouwen en zo mensen een job geven.

De taak van politici is om mensen te ondersteunen die verant-
woordelijkheid opnemen. Vooral onze kleinere en middelgro-
te ondernemingen verdienen een extra steuntje in de rug. Net 
daarom is het federale zomerakkoord zo belangrijk. Zeker voor 
een kustgemeente als Koksijde-Oostduinkerke, met zijn vele 
schitterende handelaars.

Door de vennootschapsbelasting voor de KMO’s te verlagen, 
maakt de N-VA mee een einde aan een Belgisch beleid dat 
onze ondernemers jarenlang verstikte en de economische groei fnuikte. De verlaging is een zoveelste maatregel in een intussen lange rij: 
flexi-jobs, hinderpremie voor wie door werken even moet sluiten, overbruggingskredieten, innovatieaftrek, starterskorting, een hogere 
btw-vrijstelling, de KMO-portefeuille en groeisubsidie. Allemaal belangrijke maatregelen. Want wanneer onze KMO’s het goed doen, 
kunnen mensen in eigen streek blijven wonen en werken.

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

N-VA zoekt en fietst
Op 1 juli organiseerde N-VA Koksijde-Oostduinkerke haar eerste fiets(zoek)tocht doorheen onze gemeente. Het begin van een 
jaarlijkse traditie. U bent er de volgende keer toch ook bij?
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Samen veerkrachtig
Het kan iedereen overkomen: worstelen met jezelf, 
niet goed in je vel zitten, even niet meer weten hoe 
het verder moet en je omgeving en de samenleving 
kunnen er moeilijk mee om.
 “Door samen te gaan zitten, de krachten te bundelen en allemaal 
van ons eiland af te komen, maken wij de meest moeilijke thema’s 
bespreekbaar”, benadrukt schepen van Geestelijke Gezondheids-
zorg en Zelfdodingspreventie Rita Gantois. 

“Binnen onze gemeentelijke werkgroep geestelijke gezondheids-
zorg brengen wij mensen samen die met hun professionele kennis, 
hun ervaring en met de nodige omzichtigheid gevoelige onder-
werpen begrijpen en bespreekbaar maken.”

Met de geactualiseerde infowijzer wijzen wij je de weg naar pro-
fessionele hulp! Wanneer praten over je problemen geen taboe 
meer is, is hulp sneller nabij!

N-VA in beeldBedankt en 
gefeliciteerd!
Velen verdienen het in de bloemetjes te 
worden gezet. Deze zomer was dat zeker 
het geval voor onze Strandredders en voor 
El Fuerte.

  Paradekorps El Fuerte werd wereldkam-
pioen. Ze wonnen van 120 korpsen uit 17 
landen. Een fenomenaal resultaat. Op-
nieuw een gouden beker in hun al gevulde 
trofeeënkast. Proficiat!

  De redders zorgden terug voor een veilig 
strand. Met dit jaar vooral ook de sterke 
acties in Sint-Idesbald en het redden van 
een 14-jarig meisje in Koksijde. Bedankt, 
redders!

 ‘Samen veerkrachtig’ is de slogan van de tiendaagse geestelijke 
gezondheidszorg 2017. Heb je zin om even samen te zitten of ge-
woon nood aan een babbel? Raadpleeg dan zeker het program-
ma via www.koksijde.be of kom eens langs bij het Sociaal Huis 
op de wekelijkse vrijdagmarkt tijdens deze tiendaagse.

  Jong N-VA bezoekt beach bar. V.l.n.r.: Niels Helsen (ondervoorzitter), 
Thomas Gryp (penningmeester), Sarah Michem (bestuurslid), Wouter 
Folens (dagelijks bestuur Jong N-VA) en Pablo Govaerts (voorzitter)

  De Orde van de Paardenvissers op de foto met Sander Loones 
tijdens hun bezoek aan het Europees parlement.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


