
Ik wil ze graag eens in de bloemetjes zet-
ten: de vele vrijwilligers die regelmatig de 
handen uit de mouwen steken en boompjes 
planten in onze stad. 

Dat is belangrijk, want groen in de stad maakt 
de mensen gelukkig. Jammer genoeg wil het 
stadsbestuur nu een deel van het stadsrand-
bos schrappen. 

9 hectare bos moet plaats maken voor het 
crematorium. Dit is niet alleen een groot deel 
van ons stadsrandbos. Het betekent ook dat 
de stad in dit dossier alle regels aan haar laars 
lapt. Een bos ontwikkelt zich over de tijd 
heen: heel wat dieren, struiken en allerhande 
plantjes vinden er hun stek.  

Als de stad echt doorgaat en meer dan 40 000 
bomen laat verdwijnen, blijft er op die plaats 
nog maar weinig bos over.  

Onze natuur verdient meer respect. 

Björn Anseeuw

Schrappen in het  
stadsrandbos is  
schrappen in ons geluk
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De Oostendse N-VA-leden verkozen Hendrik Wallijn (43) 
tot nieuwe afdelingsvoorzitter van N-VA Oostende.

Hij neemt de fakkel over van 
gemeenteraadslid Werner 
Verbiest. Zelf is Hendrik Wallijn 
erg enthousiast: “De voorbije jaren 
hebben we de N-VA in Oostende 
op de kaart gezet. Het is een 
voorrecht om met de sterke ploeg 
die N-VA Oostende vandaag is 
te mogen werken aan een beter 
Oostende. 

Een Oostende dat kansen 
biedt aan wie werkt, spaart en 
onderneemt - maar ook zorg 
draagt voor wie zorg nodig 
heeft. Oostende heeft nood 
aan een visie, aan een degelijk 
toekomstplan.  

Daar zal ik mee mijn schouders 
onder zetten. Voor mij is 
Oostende altijd de Koningin der 
badsteden gebleven en dat moeten 
we opnieuw uitdragen.” 

Ook Vlaams 
volksvertegenwoordiger en 
fractieleider Björn Anseeuw 
is tevreden: “Hendrik is 
daadkrachtig, heeft een tomeloze 
inzet en is inhoudelijk erg sterk. 
Met Hendrik als voorzitter wordt 
onze ploeg nog wat sterker.”

Door de komst van het nieuwe zwembad verdwijnt het containerpark in de Nieuwpoortsesteenweg. De omgeving 
van het containerpark is een tuinrijke omgeving en bewoners brengen er dagelijks hun tuinafval naartoe. Jaarlijks 
verzamelt het park driehonderd containers tuinafval.

N-VA-gemeenteraadsleden Steven 
Nagels en Werner Verbiest pleiten 
om op de huidige locatie een 
‘groencontainerpark’ te behouden, 
enkel voor het inzamelen van 
tuinafval.“Voor de gebruikers van 
het containerpark betekent deze 
sluiting dat een containerbezoek 
een ver(de)re verplaatsing vraagt. 
Het is daarom handig dat de 
mensen nog altijd hun groenafval 
kwijtraken op deze locatie,” zegt 

Werner Verbiest. De N-VA wil de 
huidige inrit en diepte van het 
containerpark behouden. Steven 
Nagels: “Het voordeel van deze 
locatie is dat er al een inrijregistratie 
en personeelslokaal aanwezig zijn. 
Dit zorgt dus voor weinig extra 
kosten. De voorziene oppervlakte 
voor het zwembad komt zelfs 
niet in het gedrang door het 
‘groencontainerpark’.”

N-VA Oostende wil het leefloon
stopzetten als de cliënt een derde keer 
afwezig is in de Nederlandse les.  
“De maatschappelijk werkers doen hun 
uiterste best en werken heel hard. Eén 
duidelijke en strikte regel is in ieders 
belang. Het zou de werking zeker ten 
goede komen.”, aldus Vanessa Brysse.

Vreemd genoeg stemden de meerderheids-
partijen dit voorstel weg. In het N-VA- 
voorstel krijgen cliënten eerst nog 2 
verwittigingen. Dat zegt OCMW-raadslid 
Vanessa Brysse: “Vandaag zijn er nog 
te veel leefloners die afwezig zijn in de 
verplichte Nederlandse les. Taal speelt 
nochtans een cruciale rol bij het vinden 
van werk. Door hun kat te sturen naar 
die les, maken ze duidelijk dat werk en 

integratie hen niet interesseren. Dit kan 
voor de N-VA niet. Met dit voorstel willen 
we zorgen voor duidelijke afspraken. Zeer 
jammer dat deze er niet komen!”

Voorstel opnieuw weggestemd
Nadat de meerderheidspartijen dit 
voorstel eerder al eens wegstemden, 
zette de N-VA dit voorstel opnieuw op de 
agenda. 

“Tot onze verrassing stemde de Open 
Vld opnieuw tegen ons voorstel. Hoe 
jammer het ook is voor onze stad, het 
geeft de Oostendenaar duidelijkheid: 
in de krant zegt de open Vld dat ze ons 
voorstel steunt, maar als het erop aankomt 
stemmen ze uiteindelijk toch tegen. Dat is 
niet netjes”, besluit Vanessa Brysse.

75 procent van alle GAS-boetes in Oostende zijn 
parkeerovertredingen. Dat is een stuk meer dan in de rest 
van Vlaanderen. Gasboetes moeten worden ondertekend 
door een daarvoor opgeleide ambtenaar.  Daar loopt het in 
Oostende al jaren fout volgens gemeenteraadslid Maxim 
Donck: “Die handtekening moet garanderen dat uw boete 
geen bandwerk is, maar dat een deskundig ambtenaar daar 
eerst eens goed heeft over nagedacht.”

In Oostende werden die GAS-boetes steevast ondertekend 
door er een afbeelding van een handtekening op de 
plakken. “Wanneer Oostende jaar na jaar handtekeningen 
gaat knippen en plakken, staat de deur voor bandwerk en 
geldgewin wagenwijd open. Voor de N-VA kan dit echt niet. 
Ook de politierechter zegt dat met zoveel woorden”, aldus 
Maxim Donck. “Na al die jaren legt de stad zich nu toch 
noodgedwongen neer bij de wet.” Gasboetes dienen om 
overlast aan te pakken, niet om snel een smak geld uit uw 
zakken in de lege stadskas te sluizen.

Bouw nieuw politiecommissariaat: 
een democratisch lachertje

Hendrik Wallijn nieuwe voorzitter N-VA Oostende

Nieuwpoortsesteenweg behouden voor groenafval

Laks sociaal beleid helpt niemand vooruit

GAS-boetes in Oostende zijn onwettig

De N-VA is blij dat er een nieuw 
politiegebouw komt. Die beslissing komt 
trouwens niets te vroeg. Het stadsbestuur 
moet ons politiekorps voorbereiden op 
de toekomst. Dat kan enkel met een goed 
uitgerust en modern politiekantoor. Maar 
nog voor de eerste pennentrek van een 
bouwplan is getrokken, loopt het al fout. 

www.n-va.be/oostende oostende@n-va.be

“Jaren aan een 
stuk lapte de 
stad de wet 
aan haar laars, 
op uw kosten. 
U verdient 
beter, beste 
Oostendenaar.  
U verdient een 
eerlijk bestuur.”
Gemeenteraadslid 
Maxim Donck

 OCMW-raadslid Vanessa 
Brysse wil leefloners goed 
opvolgen

Dat zegt gemeenteraadslid Steven Nagels: “De stad 
verwacht dat het bedrijf dat wil bouwen, eigenaar is van 
de grond waarop ze wil bouwen. Zo kunnen slechts enkele 
bouwbedrijven zich kandidaat stellen, waardoor de factuur 
voor de stad onnodig oploopt ”, zegt Steven Nagels. “Een 
centrale, goed bereikbare plaats voor het politiekantoor is 
belangrijk. Maar nu laat de stad het bouwbedrijf de plaats 
kiezen. Ook dat is erg vreemd.”

Procedure laat geen concurrentie toe
Na protest heeft het stadsbestuur de procedure aangepast. 
Nu kan elk bouwbedrijf zich kandidaat stellen, maar moet 
het bouwbedrijf wel de grond bezitten om door de eerste 
selectie te raken. 

“Dat betekent dat elke kandidaat die nog geen grond bezit, 
welgeteld één  maand heeft om een stuk grond te kopen 

dat groot genoeg is om er 7 000 m² kantoorruimte en nog 
een hoop parkeerplaatsen te bouwen,” verduidelijkt Steven 
Nagels. 

“Dit is een onmogelijke opdracht en dus blijft het 
probleem bestaan: slechts enkele 
grootgrondbezitters maken kans 
op het bouwcontract.” Hierdoor 
kan de concurrentie onvoldoende 
spelen, waardoor de stad een 
stuk meer zal betalen dan 
eigenlijk nodig is. En geef toe: 
het is toch te gek voor woorden 
dat de stad bouwbedrijven laat 
kiezen waar ons politiekantoor 
zal  komen?  Steven Nagels,  

gemeenteraadslid

Wie is Hendrik?
 43 jaar
  geboren en getogen  Oostendenaar
  vader van vijf kinderen  en twee pleegkinderen  bestuurder  

bedrijvengroep



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


