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 Het Economisch Huis Oostende biedt, met behulp van een rijsimulator, binnenkort 
goedkopere rijopleidingen aan voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar. “Elke Oostendse 
jongere heeft recht op een betaalbare rijopleiding”, zegt Björn Anseeuw. Zonder rijbewijs 
raak je soms moeilijker aan een job, maar van alle Oostendse werkzoekenden jonger dan  
25 jaar heeft slechts 1 op 5 een rijbewijs. Met het plan van het Economisch Huis kunnen 
jonge werkzoekenden nu tegen minder dan de helft van de prijs een rijbewijs halen. Maar 
ook voor werkende jongeren is een rijbewijs halen duur. “Hen nu het dubbele laten betalen 
van hun werkloze vrienden is echt oneerlijk. Elke Oostendse jongere verdient een duwtje 
in de rug”, besluit Anseeuw.

Maritiem karakter benadrukken
N-VA Oostende stelt voor om, bij de verkaveling van de kazerne Bootsman Jon-
sen, een nieuwe straat te vernoemen naar Commodore Georges Timmermans. 

Georges Timmermans was de eerste commodore en oprichter van onze moderne 
Zeemacht. Oostende was toen hét centrum van onze marine. 

Net als elke Oostendenaar dragen we het maritieme karakter van onze stad in 
ons hart. We moeten daar ook trots op zijn. Dit is een manier om dat te tonen.

Graag betaalbare 
rijopleidingen 
voor àlle jongeren

In memoriam Herwig Van Onckelen
Op 17 januari 2017 namen we afscheid van Herwig  
Van Onckelen, echtgenoot van Veerle Noels. Hij was 
het brein achter de allergrootste Vlaams-nationale 
manifestaties. Herwig was een geliefd echtgenoot, papa 
en opa. Innige deelneming aan de ganse familie.

 Björn Anseeuw,  
Vlaams Parlementslid
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Strooiweide voor overleden 
gezelschapsdieren
Voor sommige mensen is hun gezelschapsdier jarenlang hun 
trouwste vriend. Als die vriend sterft, moeten de baasjes sereen  
afscheid kunnen nemen. Daarom stelden N-VA-raadsleden  
Vanessa Brysse, Charlotte Verkeyn en Sofie Defever voor om  
een dierenbegraafplaats met strooiweide te voorzien in Oostende. 
Met succes, want de strooiweide komt er. De N-VA maakte  
opnieuw met een constructief voorstel het verschil voor alle  
Oostendse dierenvrienden.

Meer dan helft leefloners spijbelt Nederlandse les
Elke maand spijbelt zes op tien leefloners de Nederlandse les die ze moeten volgen. Nochtans is het belang-
rijk dat mensen zo snel mogelijk Nederlands leren om te integreren. Daarom wil de N-VA dat er strenger 
wordt opgetreden tegen onwettige afwezigheden. “Van de 400 leefloners die Nederlandse les moeten volgen,  
brossen er elke maand 240. De voorbije maanden werden er slechts vijf van hen geschorst. Dat men dit  
een succes noemt, is onbegrijpelijk”, zeggen OCMW-raadsleden Sofie Defever en Vanessa Brysse.

Strenger optreden
Sofie Defever: “Het volgen van Nederland-
se lessen is verplicht. Vandaag springt het 
OCMW veel te laks om met onwettige 
afwezigheden. Wie werkt kan toch ook 
niet zomaar één op de vijf dagen thuis- 
blijven zonder goede reden? Zo iemand 
wordt ontslagen. Van de 400 mensen  
die taalles volgden werden de voorbije 
maanden vijf mensen geschorst omwille 
van afwezigheden. De zachte aanpak  
werkt niet. Er moet strenger worden  
 opgetreden.”

Voor wat hoort wat 
Het Sociaal Huis van Oostende maakte 
extra budget vrij om leefloners meer taal-
lessen en zomercursussen te geven. “En 
dat is goed”, zegt Vanessa Brysse. “Ons 
voorstel om de aanwezigheidsregistratie 
te verbeteren, werd intussen grotendeels 
doorgevoerd. Maar wéten dat mensen 
afwezig zijn en niet ingrijpen, helpt niet. 
Wie A zegt, moet ook B zeggen. Eisen dat 
cliënten de les altijd bijwonen, betekent 
ook optreden wanneer sommigen er hun 
voeten aan vegen.”

De Twittermuur

Volg N-VA Oostende 
op Twitter! 

@NVA_Oostende
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Reglement kinderopvang onvoldoende flexibel
Sinds januari 2017 geldt een nieuw reglement in de buitenschoolse kinderopvang. Hierdoor mogen ouders 
hun kinderen pas vanaf 16.45 uur ophalen en niet vroeger, zoals dat vroeger wel het geval was. Hierdoor 
wachten elke dag ouders in de auto voor de deur tot ze binnen mogen. Kinderen die naar de sportclub  
moeten, muziekschool of kunstacademie volgen, missen hierdoor een stuk van hun les of training. 

Voor mensen die hun werkuren pas aan 
het einde van een maand kennen, is het 
nieuwe reglement ook een zeer vervelende 
en dure zaak. Met het nieuwe reglement 
moéten ze hun kinderen brengen op mo-
menten dat ze geen opvang nodig hebben. 
Als ze dat niet doen, krijgen ze een boete 
van 15 euro per dag. 

Sofie Defever: “Natuurlijk is het ook belang-
rijk dat de plaatsen goed worden gevuld. Net 

daarom is het geen oplossing om mensen 
nu te dwingen kinderopvang te gebruiken 
wanneer ze dat niet nodig hebben. Daarom 
heeft Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw 
de bevoegde schepen gevraagd om te zorgen 
voor een oplossing door het systeem opnieuw 
flexibeler te maken.”

Bouwen aan andere cultuur in uitgaansbuurt
Begin februari was er in onze uitgaansbuurt een grote vechtpartij. Uit het antwoord van de korpschef op de gemeenteraad bleek dat 
steeds opnieuw dezelfde mensen daarbij betrokken waren. N-VA-raadslid Maxim Donck vraagt om actie te nemen: “Uitgaande jeugd 
wordt teveel geconfronteerd met allerlei onhebbelijkheden in de Langestraat. Het moet anders en vooral de rotte appels moeten eruit. 
Laat ons bouwen aan een andere cultuur in onze uitgaansbuurt, te beginnen met een sterk veilig-
heidsplan, want een fijne, aangename uitgaansbuurt is een troef voor onze stad!”

Stad moet ferrylijn alle kansen geven
Gemeenteraadslid Charlotte Verkeyn wil dat de Oostendse haven meer moeite doet om een nieuwe  
ferryverbinding naar Oostende te halen: “Het is belangrijk dat we naast de offshore ook inzetten op andere 
havenactiviteiten, zoals een ferryverbinding.”

Men zegt wel dat er inspanningen worden geleverd om een 
nieuwe lijn aan te trekken, alleen blijven de resultaten al jaren 
uit. En dat is jammer. De Oostendse economie kan een opkikker 
gebruiken.

Dat het Oostendse stadsbestuur zich verschuilt achter de 
vrees voor transitmigranten kan bij Verkeyn op weinig begrip 
rekenen. “De federale overheid heeft al laten weten dat ze extra 
politie-agenten voorziet als dat nodig zou zijn. Zo wordt de 
veiligheid vanaf dag één verzekerd. Bovendien is het Oostendse 
havengebied makkelijk af te sluiten.”

Verkeyn heeft alleen de indruk dat de Oostendse meerderheids-
partijen sp.a, Open Vld en CD&V liever geen ferry zien komen 
naar Oostende. “De N-VA vindt dat de stad wel elke economi-
sche kans met beide handen moet grijpen”, besluit Charlotte 
Verkeyn.

“De N-VA wil werken aan een fijne uitgaansbuurt, 
want nu zijn er te veel onhebbelijkheden.”
Gemeenteraadslid Maxim Donck

OCMW-raadslid Sofie Defever, mama  
van 5 kinderen en 2 pleegkinderen.  



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
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Straat:
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