
Voor de N-VA is het
hoog tijd om keuzes te

maken vóór de haven, niet
ten koste van de haven. De
bedrijven die er nu meer dan
1 000 mensen tewerkstellen,
hebben dringend behoefte
aan rechtszekerheid. “Alleen
duidelijke keuzes kunnen
hiervoor zorgen, anders blij-
ven investeringen uit. Het
bepaalt de toekomst van dui-
zenden mensen”, zegt Eva
Vandemeulebroucke van 
N-VA Oostende.

Voor de N-VA heeft de haven wel degelijk een toekomst. Oostende moet daarbij de
klemtoon leggen op de visserij en visverwerking en optreden als service-haven voor
de scheepvaart, als knooppunt voor nieuwe technieken en technologie en als jacht-
haven, en als link naar toerisme en erfgoed.

Lees verder op volgende bladzijde

Oostende
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Kiezen voor de Oostendse haven

V.U. Joris Vanhecke
Mariakerkelaan 258
8400 Oostende

Nieuwe voorzitter
N-VA Oostende

In opvolging van Jan Fiers koos 
N-VA Oostende onlangs een 

nieuwe voorzitter, 
Joris Vanhecke. 

Joris was bankdirecteur in
Mariakerke en is er actief in het
verenigingsleven. Als zoon van

Marc Vanhecke, die destijds 
jarenlang gemeenteraadslid was,

is hij van plan de N-VA in
Oostende naar een klinkende
overwinning te leiden bij de
gemeenteraadsverkiezingen 

van 2012!

Meer informatie
www.nvaoostende.be

Björn Anseeuw, Manu Beuselinck en 
Eva Vandemeulebroucke willen duidelijke keuzes 

voor de toekomst van de Oostendse haven.

Bart De Wever in Oostende
10 mei 2010 om 20.00 uur in zaal Iridia,

Hotel Astrid  (Wellingtonstraat 1, 
vlakbij bibliotheek)

Volgens recente peilingen is 
Bart De Wever de populairste 

politicus in Vlaanderen. 
Na zijn toespraak over de actuele 

politieke toestand is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen.

Iedereen is welkom 
en de toegang is kosteloos. 
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DOODSTEEK VOOR HAVEN
De beschikbare ruimte in de voorhaven is beperkt
en kan niet uitbreiden. Manu Beuselinck (N-VA
Oostende): “De ruimte die we hebben, moeten we
dus efficiënt gebruiken. Nieuwe activiteiten in de
voorhaven moeten dan ook havengebonden acti-
viteiten zijn. Een depot van De Lijn in het midden
van de voorhaven is dus een slecht idee. Er is plaats
genoeg in de achterhaven zónder dat je kostbare
havengronden moet verkwanselen.”
De bouwheren van het stadsbestuur willen meer
dan 1 800 wooneenheden in de voorhaven laten
bouwen.  "Maar je kan het zo zien aankomen:
binnen de kortste keren ervaren de bewoners de
havenactiviteiten als overlast”, stelt N-VA’er Björn
Anseeuw.

VISSERIJ EN SCHEEPSHERSTELLING
De visserij blijft belangrijk. Het dempen van het
Visserijdok is nu geen optie.  In de haven moet er
plaats zijn voor visserij en visverwerkende

industrie. De rol van de vismijn moet blijven.
Duurzame visserij impliceert de ontwikkeling van
nieuwe technieken en technologie. Hier kan de
Oostendse haven een leiderspositie in verwerven. 

Bovendien kunnen schepen de Oostendse haven
makkelijk en snel aandoen. Oostende moet zich 
profileren als “de garage van de Noordzee” voor
herstellingen, onderhoud en scheepsbouw. 

TOERISME EN ERFGOED
De Slipway, het Fort Napoleon, de duinen, de over-
steek naar de Westeroever en het maritieme en mili-
taire erfgoed zijn een bijkomende troef voor het toe-
risme. Zowel erfgoed als toerisme zijn een bevoegd-
heid van N-VA-minister Geert Bourgeois, die al 
flinke subsidies ter beschikking stelde.

De arbeidsplaatsen in de Oostendse regio zijn dun
gezaaid: de N-VA wil het werk dat er wel is, in ieder
geval behouden.

N-VA-minister Geert Bourgeois is onder meer 
verantwoordelijk voor Toerisme en Onroerend
Erfgoed. Op 28 januari 2010 bracht de minister een
werkbezoek aan het Oostendse schepencollege. Hij
besprak er de toeristische promotie van Oostende,
de projecten op Oosteroever, de nieuwe Oostendse
jeugdherberg, de luchthaven en het kursaal. 

BESCHERMDE EN 
HISTORISCHE PANDEN
Ook het onroerend erfgoed en de
beschermde monumenten kwamen aan
bod: de oude watertoren, de kiosk op het
Wapenplein, kinderboerderij Lange
Schuur, oude molen Stene, Fort
Napoleon, Bootsman Johnson enzovoort.
Vervolgens toonde de actiegroep Dement
de minister enkele voorbeelden van histo-
rische panden die een toeristische
bestemming kregen, zoals ’t Groote Huys
in de Karel Janssenslaan, Ostend
Guesthouse in de Nijverheidstraat en
Mondo Hotel in de L. Spilliaertstraat. De
minister vond dit geslaagde voorbeelden
en wil aan deze vorm van herbestemming
aandacht besteden in zijn beleid.

De minister werd vergezeld door plaatselijk Vlaams
volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele en enkele

bestuursleden van N-VA-Oostende, onder wie Jan Fiers,
Ewout Everaert en Bart Salaets.

Vervolg van blz. 1

Minister Bourgeois en het Oostendse erfgoed
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NIEUW VLAAMS VOLKSVERTEGENWOORDIGER VOOR REGIO OOSTENDE

Wilfried Vandaele
Nadat hij 15 jaar provincieraadslid was voor het
kanton Oostende-Gistel, legde Wilfried Vandaele

op 13 juli 2009 de eed af als Vlaams parlementslid.
Vandaele is al 21 jaar gemeenteraadslid in De Haan en
is er ook schepen.

Wilfried Vandaele legt 
de eed af in het 
Vlaams parlement

Wilfried, in de provincieraad
zette je je in voor vele
Oostendse dossiers. 
Wilfried Vandaele: “Oostende
ligt me uiteraard na aan het
hart. Ik ben trouwens in de
provincieraad gekomen dank-
zij Kris Lambert, die plaats
voor mij maakte in 1994. In de
provincieraad zette ik me

inderdaad in voor tal van Oostendse dossiers. Ik denk
aan het provinciaal domein Raversijde, aan Earth
Explorer en aan tal van toeristische dossiers. Ik zat ook
een tijd in de Zeevisserijcommissie en in het bestuur
van MuZee.”

Verdedig je Oostende ook in het Vlaams parlement?
Wilfried Vandaele: “Natuurlijk! Ik stelde in het parle-
ment vragen over de Oostendse haven en de samen-
werking met Zeebrugge. Ook dossiers als de luchtha-
ven, de vismijn en Oosteroever houden mij bezig. Ik
kwam tussen over het Kustactieplan, dat vele midde-
len investeert in het toerisme aan de Vlaamse kust.
Men wou het labo van de Vlaamse Milieumaatschappij
in Oostende sluiten en mede door mijn tussenkomt
blijft het nu open. Ik ijver ook voor betaalbaar wonen
voor jonge mensen aan de kust.”

Wie vragen heeft voor Vlaams volksvertegen-
woordiger Wilfried Vandaele kan met hem
afspreken in het N-VA-lokaal,  Aartshertogstraat 4.
Een afspraak maken kan op T. 02 552 42 29 of via
jeroen.pouseele@vlaamsparlement.be

www.wilfriedvandaele.be

De vzw Jong Oostende organiseerde onlangs weer
Karma Hotel, het festival dat de ongeorganiseerde
jeugd van Oostende wil bereiken. De vzw krijgt dit
jaar 75 000 euro subsidie. De jeugdraad stelde voor
die subsidies te verminderen omdat de vzw haar
doel niet bereikt. “75 000 euro is ook echt wel veel,
zeker als je weet dat jongeren zelf nog 25 euro moe-
ten betalen voor een ticket”, zeggen Ewout Everaert

en Nicolas Lamote van Jong N-VA.
De N-VA-jongeren hebben niets tegen de vzw, maar
delen de mening van de jeugdraad dat er in
Oostende andere noden zijn. Bijvoorbeeld de jeugd-
huizen, die heel goed werk leveren. De gebouwen
worden echter slecht onderhouden door de stad,
waardoor bijvoorbeeld de verwarmingskosten hoog
oplopen.

Wie luistert naar de Jeugdraad?

De N-VA van Oostende voerde actie tegen de plannen om in Raversijde
asielzoekers onder te brengen. De actie had succes: de plannen werden
opgeborgen. 

De N-VA begrijpt dat mensen die in hun eigen land blootgesteld wor-
den aan politieke vervolging, bij ons hun toevlucht zoeken. Vlaanderen
moet op dat gebied zeker zijn verantwoordelijkheid nemen. De N-VA
heeft echter moeite met het huidige, te lakse beleid zoals het door de
federale regering wordt gevoerd. Als havenstad herbergt Oostende al
heel wat (illegale) asielzoekers. De draagkracht van de stad mag niet
worden overschreden.

Geen asielcentrum in Oostende

Jan Fiers, Moniek Vanhercke, 
Bart Salaets en Ewout Everaert.
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t 
do

cu
m

en
t 

w
or

dt
 v

er
-

m
el

d 
is

 b
es

te
m

d 
vo

or
 h

et
 i

n
te

rn
e 

ge
br

u
ik

 v
an

 d
e

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. 

D
e 

w
et

 v
an

 
8 

de
ce

m
be

r 
19

92
 in

 v
er

ba
n

d 
m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g
va

n 
de

 p
er

so
on

lij
ke

 le
ve

ns
sf

ee
r 

te
n 

op
zi

ch
te

 v
an

 d
e

ge
ge

ve
n

sv
er

w
er

ki
n

g 
vo

or
zi

et
 t

oe
ga

n
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n
 o

f 
he

t 
ve

rw
ij

de
re

n
 

er
va

n
.

�

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 

N-VA-Kamerleden

ELS                           PATRICK 

DE RAMMELAERE DE GROOTE
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