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Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/oostende 

Björn Anseeuw, lijsttrekker N-VA Oostende

Vijf redenen om te stemmen voor de N-VA 
1  Een stad die straalt

Oostende heeft een rijke geschiedenis met waardevol erfgoed. 
Maar helaas straalt onze stad te veel vergane glorie uit. Met 
uw steun maken we van Oostende opnieuw een stralende, 
nette stad. Onze stad moet kwaliteit uitademen. Onze straten 
en pleinen krijgen een facelift. We kiezen resoluut voor 
kwaliteitsvolle winkels en investeren in mooie wijken.

2  Veiligheid voorop
Steeds meer Oostendenaars voelen zich niet meer thuis in 
eigen stad. Uw veiligheid moet opnieuw toenemen, met een 
kordaat veiligheidsbeleid dat ook de zogenaamde kleine 
criminaliteit in de kiem smoort. De focus van GAS-boetes 
moet voortaan daarop liggen.

3  Mensen kansen geven
De kinderkansarmoede verdrievoudigde onder het socialis-
tische beleid van de voorbije jaren. Het aantal leefloners in 
Oostende lag nooit hoger dan vandaag. Tegelijk wordt het 
beleid afgebouwd dat zich richt op mensen die voor buren of 

familieleden zorgen. N-VA Oostende wil een ander sociaal 
beleid, met meer zorg voor wie onze zorg nodig heeft.

4  Meer welvaart
De werkloosheid in Oostende blijft torenhoog. In Oostende zijn 
er slechts 85 jobs voor 100 mensen. In andere centrumsteden 
zijn dat er 104 per 100 inwoners. Oostende is ook kampioen in 
het belasten van ondernemingen. Door in te zetten op de kennis 
van de Nederlandse taal bij nieuwkomers en door ondernemen 
minder te belasten, krijgen we meer mensen aan het werk. Zo 
stijgt de welvaart in Oostende.

5  Een leefbaar Oostende
Het aantal verkeersongevallen met gewonden in Oostende 
stijgt. Parkeren is peperduur en we staan overal stil. De leef-
baarheid in onze stad moet beter, met veilige fietsverbindingen 
en fietstunnels en een eerlijk en correct parkeerbeleid. 
Het stadscentrum maken we autoluw zonder dat we de 
automobilist wegpesten.
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Veilig thuis in een welvarend Oostende

Veilig
•  Criminaliteit aanpakken met een lik-op-stukbeleid, waarbij we 

met GAS-boetes de stra� eloosheid tegengaan.
•  Een sluitend cameranetwerk op de zeedijk, in de stad en op de 

invalswegen.
•  Verkeersveiligheid verhogen voor alle weggebruikers, met onder 

andere � etstunnels voor veilige � etsverbindingen.
•  Een goede nazorg voor slachto� ers van misdrijven, door een 

beschikbare en bereikbare politie en door juiste informatie te 
verstrekken.

Verantwoord
•  Kiezen voor kwaliteit met een beter onderhoud van straten en pleinen. 

Een goede planning, met bijzondere aandacht voor voldoende groen en 
netheid, speelt daarbij een grote rol.

•  Een bereikbare administratie die duidelijk communiceert in begrijpelijke 
taal.

•  Een sterk mobiliteitsbeleid met focus op bereikbaarheid en een eerlijk en 
doordacht parkeerbeleid.

•  Een sociaal beleid dat naast rechten ook wijst op plichten om zo de 
stijgende armoede in de stad eindelijk weer te doen dalen.

Vlaams
•  Inburgering en integratie stimuleren via initiatieven als taallessen en het strikt 

opvolgen van verplichte taallessen voor OCMW-cliënten.
•  Aandacht voor de gemeenschapsvorming door een betere ondersteuning van 

verenigingen. De stad mag niet langer de concurrentie aangaan met die verenigingen.
•  Beschermen van ons erfgoed en van het maritiem karakter van de stad.
•  Een laagdrempelig lokaal kunstenbeleid waarbij we streven naar kwaliteit en 

excellentie. Kinderen moeten van jongs af aan de kans krijgen om te proeven van 
kunst en cultuur.

Veilig. Verantwoord. Vlaams. Dat zijn de drie thema’s waar N-VA Oostende werk van maakt. Zodat u zich thuis 
voelt in een welvarend Oostende.
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Een sterke ploeg voor Oostende

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle N-VA-kandidaten te kleuren. 
Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.

ANSEEUW
Björn
41
Vlaams Parlementslid

1

NAGELS
Steven
43
Zaakvoerder 
Benchmark Telecom

3

DEMUYNCK
Sandra
48
Verpleegkundige

5

VERKEYN
Charlotte
29
Advocaat

2

DONCK
Maxim
29
Advocaat

4

BEUSELINCK
Manu
48
Apotheker

41

1. ANSEEUW Björn

2. VERKEYN Charlotte

3. NAGELS Steven

4. DONCK Maxim

5. DEMUYNCK Sandra

6. BRYSSE Vanessa

7. MINARIKOVA Luba

8. DEROO Ralph

9. CHRISTIAENS Jürgen

10. GESQUIERE Kristof

11. DUFLOU Ann

12. DENYS Ingrid

13. BORNY Ann-Sophie

14. DECLERCQ Jurgen

15. DE JONGHE Roger

16. VANDEPUT Danny

17. DEMEUTER Nancy

18. LOWYCK Dany

19. LOWYCK Rita

20. BROUX Yvan

21. FINAUT Lucienne

22. VANHERCKE Moniek

23. VERBEKE Vanessa

24. KOSTANYAN Meri

25. VANSTEENKISTE Koen

26. BOCCASILE Sylvia

27. PERSYN Thijmen

28. RICCIOLINI Enrico

29. VANHOUCKE Nikolaas

30. VERVENNE Jean-Marc

31. DEJONGHE Alexandra

32. VAN DE WEGHE Paul

33. DEFLOOR An

34. FRANK Esther

35. DRAGUSAN Carmen

36. TERRYN Hilde

37. VERBRUGGE Myriam

38. SANDERS Philip

39. CATTOOR Staf

40. VERBIEST Werner

41. BEUSELINCK Manu



Veilig thuis in een welvarend 
West-Vlaanderen
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“ Zolang de provincies bestaan, gaan 
we voor een efficiënt en transparant 
bestuur. 
Wim Aernoudt 
Lijsttrekker

Zolang de provincies bestaan, gaan 
we voor een efficiënt en transparant 

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse recreatieve en 
functionele fietswegen moet uitgebreid worden. Wij 
willen de (elektrische) fiets alle kansen geven voor 
recreatie én voor het woon-werkverkeer.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

Toerisme is een belangrijke economische motor in onze 
regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de 
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen. 

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1. Wim Aernoudt
Gistel

2. Virginie Mahieu
Wervik

3. Luc Coupillie
Diksmuide

4. Luba Minarikova
Oostende

5. Peter Hillewaere
Koksijde

6. Sarah Michem
Middelkerke

7. Bart Rambour
Langemark-Poelkapelle

8. Veerle Vanslembrouck
Kortemark

9. Wouter Folens
Poperinge

10. Eva Ryde
Ieper

11. Wouter Vanlouwe
Veurne


