
Oostendenaar Manu Beuselinck is een van de kersverse 
N-VA-Kamerleden. In dit nummer hebben we het met hem
over de uitdagingen voor Oostende, over zijn prioriteiten in
de Kamer en over zijn Oostendse plannen.

Manu, sinds 13 juni 2010 maak je deel uit van de 27-koppi-
ge N-VA-fractie in de Kamer. Welke dossiers zullen jouw
bijzondere aandacht krijgen in Brussel?
Ik ben lid van drie Kamercommissies: de commissie Sociale

Zaken, de commissie Financiën en Begroting en tot slot de commissie
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Vernieuwing. Ik zal me vooral
toespitsen op de Commissie Volksgezondheid. Als Oostendenaar volg ik er natuur-
lijk ook de lokale en regionale dossiers op.

Wat is voor jou een van de grootste uitdagingen voor Oostende?
De stadskas baart me echt zorgen. Een eerste blik op de begroting lijkt te suggere-
ren dat het allemaal zo erg niet is. Ik vrees echter dat de situatie veel zorgwekken-
der is.  

Waarom denk je dat?
Ik stel me heel wat vragen. Hoeveel schulden zitten er verborgen in de autonome
gemeentebedrijven? Voor hoeveel miljoenen euro’s staat de stad borg? Hoe raken de
schulden voor de renovatie van het Casino-Kursaal afbetaald? Wat als de kostprijs
voor de renovatie van het oude Postgebouw oploopt? Het aandeel van de stad
wordt nu al geraamd op 13,9 miljoen euro. Ook de afwikkeling van het dossier rond
de vismijn dreigt ons nog veel geld te kosten ... Wat mij betreft gaat politiek ook over
het niet hypothekeren van de toekomst van de volgende generaties.

Er zijn veel nieuwkomers in Oostende. Hoe hou je dit leefbaar?
Onze samenleving verkleurt. Dat hoeft zeker niet negatief te zijn, op voorwaarde
tenminste dat de  nieuwkomers onze taal, wetten en gewoonten leren en dat ze
vooral aan de slag kunnen om zelf hun steentje bij te dragen aan hun en onze wel-
vaart. Nu bieden zich teveel mensen aan die financieel afhankelijk zijn van de soci-
ale zekerheid. Dat ondermijnt gans het zo waardevolle solidariteitssysteem.
Bovendien bezorgt het de migranten als groep een negatief imago. Het onveilig-
heidsgevoel in sommige wijken heeft hier veel mee te maken.  

Kun je als parlementslid hier mee het verschil maken?
Jazeker, want dit is een probleem dat de stad niet alleen kan verhelpen. Daarom heb-
ben we met de N-VA wetsvoorstellen ingediend voor een strenger en duidelijker
asiel- en migratiebeleid.

(Lees verder op blz. 2)

Er gebeurt heel wat in Oostende.
Onze stad is weer een echte toe-
ristische trekpleister en de vele
evenementen bezorgen de stad een
mooie uitstraling.

Oostende staat echter ook voor
grote uitdagingen. Het financiële
plaatje rammelt zo hard dat ban-
ken geen lening meer willen ver-
schaffen aan het autonome
gemeentebedrijf AGSO. Het gelag
moet ú betalen met meer belastin-
gen. Hoe kan men de uitbreiding
van het betalend parkeren anders
noemen?

N-VA Oostende wil dat het stads-
bestuur eindelijk een kritische blik
werpt op haar eigen uitgaven.
Met brood en spelen alleen komen
we er niet. We hebben dringend
meer jobs nodig. De werkloosheid
was in september meer dan dubbel
zo hoog als in sommige buur-
gemeenten.

De opdracht van het Sociaal Huis
is bijzonder groot. Het is daarom
belangrijk dat het zich beperkt tot
zijn kerntaken. Bij gebrek aan een
structurele oplossing is nacht-
opvang voor daklozen tijdens de
wintermaanden daar één van.

Voor 2011 wensen wij u alvast een
jaar waarin uw stad de échte uit-
dagingen aanpakt, maar bovenal
wensen we u een vreugdevol en
gezond nieuw jaar!

Joris Vanhecke
Voorzitter N-VA Oostende

Oostende staat 
voor een uitdaging

Oostende 
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“N-VA moet ook stem krijgen in
Oostendse gemeenteraad”

V.U. Manu Beuselinck
Nieuwpoortsesteenweg 799
8400 Oostende
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Interview met volksvertegenwoordiger Manu Beuselinck:
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Het gezicht van de stad is de voorbije jaren sterk
veranderd. Een goede zaak?
De stad kon een facelift gebruiken en die is voor een
stuk gerealiseerd. Oostende oogt zeker aantrekkelij-
ker dan in de jaren negentig. Ik merk echter weinig
van een langetermijnvisie vanuit het stadsbestuur.  

Hoe bedoel je?
Dat de stad gronden en gebouwen verkoopt om ze
een andere bestemming te geven, vind ik op zich
geen probleem. Maar soms lijkt het alsof men eerst
kijkt hoeveel geld men nodig heeft om vervolgens
het aantal toegelaten bouwlagen voor een pro-
ject vast te leggen. Hoe meer bouwlagen, hoe
meer geld de stad namelijk krijgt voor de
grond. De rekening is dan snel gemaakt,
maar of dit de beste manier is om aan stads-
ontwikkeling te doen? Daarnaast is het soms
ook pijnlijk om te zien hoe het stadsbestuur
omspringt met schitterende panden uit de
belle-époque. Behalve mooi kunnen deze
panden ook functioneel zijn. Zo kunnen ze
een belangrijke rol spelen in het leefbaar hou-
den van de stad.

Wat denk je over  de lokale economie?  
Er is nog veel werk aan de winkel, letterlijk. Er wor-

den inspanningen gedaan, zeker, maar bereiken die
inspanningen het gewenste resultaat? We hebben
nood aan een ondernemingsvriendelijk politiek kli-
maat met voldoende overleg mét en rechtszekerheid
voor bedrijven. We hebben nieuwe jobs broodnodig.
In september bedroeg de werkloosheidsgraad in
Oostende 11,53 %! Het West-Vlaams gemiddelde
ligt op amper 5,94 %. Met onze troeven moeten we
op dat vlak beter doen.
Anderzijds is Oostende weer een echte toeristische
trekpleister geworden. Toeristen en Oostendenaars
kunnen het hele jaar door boeiende dingen beleven.

Er is op dat vlak echt goed werk geleverd door
Toerisme Oostende.

Welke rol moet de N-VA in
Oostende kunnen spelen?
We hebben geen gemeenteraadslid
en dat is een serieuze handicap. Het is
onze bedoeling om ervoor te zorgen
dat de N-VA vanaf 2012 een stem
krijgt in de gemeenteraad om zo te
kunnen wegen op het beleid. We willen
een partij zijn die meedenkt met andere

mensen, organisaties en partijen over wat goed is
voor Oostende en haar bevolking. Mensen die hier-
aan willen meewerken zijn overigens altijd welkom.

De gemeente Bredene wil achter de Spuikom appar-
tementsblokken bouwen met 600 nieuwe woningen.
De talrijke watersporters die gebruik maken van de
Spuikom zijn daarover zeer bezorgd.

Vlaams volksvertengewoordiger Wilfried Vandaele
hoopt dat de Spuikom als unieke watersportplek 
behouden kan worden.

Uit het antwoord van minister van sport Philippe
Muyters op een vraag van Vlaams Parlementslid

Wilfried Vandaele blijkt dat in Vlaanderen enkel  de
Spuikom met zijn 80 ha voldoende groot is om wed-
strijden van nationaal en internationaal niveau te
organiseren. De Spuikom is ook uniek door de vei-
ligheid (ondiep water) en doordat het zoute water
nooit helemaal dichtvriest. Door de ligging aan zee
is er ook meer wind. Op de Spuikom zijn vijf clubs
actief, die samen meer dan 1500 vaste leden tellen en
daarnaast nog eens honderden gasten ontvangen.
Jaarlijks krijgen honderden kinderen er een basis-
opleiding zeilen.

GEEN ALTERNATIEF
“In Vlaanderen bestaat er geen alternatief voor de
Spuikom,” zegt de minister “behalve Galgenweel in
Antwerpen, maar dat is de helft kleiner, vriest dicht,
heeft minder wind, en … wordt bedreigd door de
bouw van appartementen.”

De N-VA hoopt dat Bredene afziet van de plannen
voor hoogbouw zodat de Spuikom als unieke water-
sportplek behouden kan worden.

N-VA-Kamerlid 
Manu Beuselinck

(Vervolg van blz. 1)

Spuikom uniek voor watersport!

Manu Beuselinck:
“Toerisme 

Oostende heeft 
goed werk 

geleverd, maar 
nieuwe jobs blijven

broodnodig.”

“Het ontbreektOostende aan eenlangetermijnvisie ophet vlak van stads-ontwikkeling,” vindtManu Beuselinck.
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Betalend parkeren: een tandje bij?

Het Oostendse stadsbestuur is op zoek naar geld,
veel geld. Het stadsbestuur kiest daarom voor de

makkelijkste weg: een nieuwe
belasting.  Want dat is de
recente uitbreiding van het
betalend parkeren ook effec-
tief.

Enkele maanden geleden pro-
beerde het stadsbestuur ons te
laten geloven dat vooral de
toeristen het gelag zouden
betalen. U weet wel beter:
behalve in de zomer, dus tij-
dens die andere negen maand
van het jaar, bent u de enige
die betaalt. Een nieuwe
belasting waarvoor u als
Oostendenaar dus mag
opdraaien.

N-VA-bestuurslid Björn Anseeuw:
“Het stadsbestuur moet
zich eens gaan bezinnen 

over haar uitgaven.”

N-VA Oostende is voorstander van een geïn-
tegreerd mobiliteitsplan en parkeerbeleid,
maar de nieuwe uitbreiding van het betalend
parkeren lijkt enkel gericht op meer inkom-
sten voor de stadskas. “In plaats van meer
geld bij de  Oostendenaars te zoeken, moet
het stadsbestuur zich nu maar eens gaan
bezinnen over de uitgaven die ze doet,”
besluit N-VA-bestuurslid Björn Anseeuw.

Behalve in de zomer, dus tijdens die andere
negen maand van het jaar, is de Oostendenaar
diegene die het gelag betaalt.

In mei van dit jaar kondigde sp.a’er Johan Vande
Lanotte in de pers een ‘contract’ aan met de China
Development Bank, die de Oostendse haven een schit-
terende toekomst moet verzekeren. Zonder enige
garantie dat de Chinezen hier ook maar één steen zul-
len verleggen, wil het stadsbestuur de haven ombou-
wen tot een ‘energyport’. 

N-VA Oostende heeft eerder dit jaar een lans gebroken
voor een leiderschap in nichemarkten, waarbij nieuwe
technieken en technologie en dus ook groene energie
een rol moeten spelen.  Vande Lanotte wil echter al z’n
eieren in één mand leggen, iets waar geen enkele
goede huisvader nog maar durft aan te denken. Het
plan dat nu voorligt, maakt het voortbestaan en de ont-
wikkeling van andere activiteiten in de haven nage-
noeg onmogelijk. N-VA Oostende vreest dat de haven
zo op langere termijn geen schijn van kans meer heeft.

NIET ECHT EEN CONTRACT
Nu, dat aangekondigde contract is niet echt een
contract natuurlijk. Het is een ‘Memorandum Of
Understanding’ zoals dat heet.  Het gaat hier enkel om
een geschreven overeenkomst waarin onze Chinese
vrienden garanderen dat ze eens zullen langskomen
om na te gaan of ze in de Oostendse haven iets kunnen
komen doen.  De Chinezen komen dus op bezoek.
Andere garanties zijn er niet.

NIET ECHT EEN PLAN
In dit schimmige plan is niet alles wat het lijkt. In een
mededeling van de Haven Oostende luidt het als
volgt: “De heroriëntering van de Haven van Oostende
naar een ‘energyport’ veronderstelt een duidelijk
maximaliseren van de nodige ruimte in de haven.”  

Welnu, een duidelijk maximaliseren van de nodige
ruimte in de haven begint met de schaarse havengron-
den in de voorhaven enkel te gebruiken voor haven-
gebonden activiteiten. De inplanting van een depot
van De Lijn langs de Slijkensesteenweg beantwoordt
daar helemaal niet aan. Zo zie je maar hoe geloof-
waardig al die verhalen zijn: luister naar mijn woor-
den, maar kijk niet naar m’n daden. Met alle Chinezen,
maar …

De Oostendse Haven: met alle Chinezen ...

Bart Salaets, Monique Vanhercke en Joris Vanhecke:
“Het plan dat voorligt maakt de ontwikkeling van andere 
activiteiten in de haven nagenoeg onmogelijk.”
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen, met
tien procent meer dan de tweede partij. Dankzij deze eclatante resultaten doet
een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer en Senaat. 
Wij stellen de gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

� PATRICK DE GROOTE
°1958 - Ruddervoorde
Gehuwd met Nele, papa van dochter Maaike en zoon Jelle, opa van Jasper

Patrick De Groote zetelde bijna vier jaar in de Kamer en is ook een zeer actief gemeenteraadslid. Hij was
voorheen gedurende 23 jaar een gedreven leerkracht. Patrick vond je de voorbije jaren terug als vast lid
van de commissie Defensie, Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Hij was ook lid van de bij-
zondere commissie Veiligheid Spoorwegen. Een bezige bij die ook in de Senaat zijn steentje zal bijdragen.

Harde werker, Levensgenieter, Sportief, Reiziger, Vlaams-nationalist

� BERT MAERTENS
°1981 - Izegem
Woont samen met 
Tine Maeseele

Bert is gewezen scoutsleider en 
oud-voorzitter van de Izegemse
jeugdraad . Hij ro lde in 2006 in de lokale

politiek  en werd  het jongste gemeenteraadslid  van zijn
stad . Bert was tot juli 2010 woordvoerder van Vlaams
minister Geert Bourgeois.

Jong geweld, Van alle markten thuis, 
West-Vlaanderen boven!, Groepsmens, Onhandig

� DAPHNÉ DUMERY
°1974 - Blankenberge
Gehuwd en 1 dochter 

Daphné Dumery is 
criminologe en juriste. Ze behaalde haar
d iploma rechten nadat ze reeds was
afgestudeerd  als criminologe 

en als federaal ambtenaar bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken werkte. Ze is nu advocate aan de Brugse balie. De 
voorzitster van N-VA Blankenberge zal voor de eerste
keer zetelen in de Kamer.

Gedreven, Weet van aanpakken, Leergierig, Teamspeler,
Empathie

� MANU BEUSELINCK
°1970 - Oostende
Gehuwd met Vanessa Brysse 
en fiere papa van 
June (10) en Andres (8)

Ook Manu Beuselinck  is nieuw in de
Kamer. Deze apotheker van opleid ing

werkte 10 jaar als apotheker en is nu reeds 
6 jaar zelfstandig zaakvoerder van verschillende 
vennootschappen.

Sportief, Leergierig, Rechtvaardig,
Backbencher

� KOENRAAD DEGROOTE
°1959 - Dentergem
Gehuwd, vader van twee dochters 
(21 en 14 jaar)

Koenraad  Degroote is al meer dan 
20 jaar burgemeester van Dentergem. 
Deze advocaat aan de balie van 

Kortrijk  is allesbehalve een politiek  groentje en zal zijn
ervaring dus kunnen gebruiken in de Kamer.

Volksvriend, Advocaat, Alomtegenwoordig in de regio,
Bestuurservaring, Dienstvaardigheid

DE FEDERALE N-VA-PARLEMENTSLEDEN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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