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Nog meer vakantiewoningen in de Zeeparkduinen? Nee toch!
Nog meer vakantiewoningen in de Zeeparkduinen tussen de Panne en Sint-Idesbald? Promotoren willen het. Maar Wilfried 
Vandaele en Sander Loones proberen het stuk duinen van een tiental hectare groot te beschermen.

BOUWEN IN DE ZEEPARKDUINEN, MAG DAT?
In 1976 werd door de gemeente beslist dat bebouwing daar mogelijk moet zijn. In 1993 bleek het toen nog 
onmogelijk om de Zeeparkduinen op te nemen in het Duinendecreet. Maar sinds 2016 is de camping die er lag 
definitief gesloten.

WAAROM ZIJN DE DUINEN ZO BELANGRIJK?
Het gaat over de laatste duinen aan onze Vlaamse kust die we nog kunnen vrijwaren. Duinen zijn niet alleen 
belangrijk als open ruimte en voor de biodiversiteit, maar ze zijn ook een buffer tegen de stijgende zeespiegel.

WAAROM GAAN WILFRIED VANDAELE EN SANDER LOONES DAARMEE NIET AKKOORD?
Wilfried Vandaele: “Het is ondenkbaar dat daar nog wordt gebouwd. De voorbije jaren werden zo goed als alle 
campings juist weggehaald uit de duinen.” Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir deelt die mening.

Sander Loones, zoon van Jan Loones, een van de grondleggers van het Duinendecreet: ”We moeten onze  
duinen meer dan ooit koesteren.” Minister Demir gaf haar administratieve dienst al de opdracht om alle  
mogelijkheden te bekijken om nieuwe bouwwerken in de Zeeparkduinen tegen te houden.

Wilfried Vandaele
Kustburgemeester  
en fractievoorzitter 
voor de N-VA in het 
Vlaams Parlement

Sander Loones
Parlementslid

Schrapping reservatiestroken Schipdonkkanaal in gang gezet 
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zette eind 2022 de eerste stappen voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) dat moet zorgen voor het schrappen van de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal. Die schrapping 
werd onlangs door het Vlaams Parlement gevraagd na een resolutie van de hand van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Waarom is het zo belangrijk om de reservatiestroken 
langs het Schipdonkkanaal te schrappen?
Bert Maertens: “Het schrappen van de reservatiestroken moet  
na vijftig jaar eindelijk zorgen voor rechtszekerheid voor de  
getroffen burgers en toekomstperspectief bieden aan de land-
bouwsector. Het moet ook zorgen voor extra natuur langs het  
kanaal. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat  
daarvoor noodzakelijk is, duurt echter enige tijd.”

Waarom roep je de minister op om het ontwerp nog voor 
het einde van de regeerperiode rond te krijgen?
Bert Maertens: “De voorlopige vaststelling van het GRUP geeft 
een duidelijk signaal aan de betrokkenen en zet zo de volgende 
Vlaamse Regering aan om het planproces definitief af te ronden.”

Bert Maertens uit Izegem, Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Van Meirhaeghe, Lut Anseeuw, Maaike De Vreese en Bert Maertens
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Zuhal Demir geeft toeristische ondernemers  
in West-Vlaanderen duwtje in de rug

Onze toeristische ondernemers klimmen uit het diepe coronadal. Recente cijfers van Eurostat geven aan dat de toeristische  
overnachtingen in ons land, met Vlaanderen op kop samen met Denemarken en Nederland in 2022 hoger lagen dan in 2019,  
voor corona dus. Andere Europese landen zijn nog niet volledig hersteld.

Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser reageert tevreden: “Onze toeristische sector heeft nog maar 
eens bewezen heel veerkrachtig te zijn. Minister Demir heeft het doorzettingsvermogen van de West-Vlaamse 
toeristische sector recent gesteund met net geen 6,5 miljoen euro. De Vlaamse steun voor 22 toeristische  
belevingen aan de kust, in kunststad Brugge, de Westhoek en de West-Vlaamse groene regio’s zorgt ervoor  
dat West-Vlaanderen ook de komende jaren innoveert en de toeristische provincie bij uitstek blijft.”

Een op de vier gedetineerden in West-Vlaamse gevangenissen  
heeft geen verblijfsrecht
Uit de cijfers die de N-VA opvroeg bij de federale regering blijkt dat een vierde van  
alle gedetineerden in de West-Vlaams gevangenissen mensen zonder verblijfsrecht  
zijn. Volgens Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese uit Brugge is die groep  
disproportioneel groot. “Er loopt iets grondig mis met het terugkeerbeleid van dit 
land. Ik roep de federale regering op om prioritair in te zetten op de terugkeer van  
gedetineerden zonder wettige verblijfspapieren. Illegale criminelen zouden zelfs in 
eerste instantie hun straf moeten uitzitten in het land van herkomst.”

Over hoeveel gedetineerden gaat het dan? 
Maaike De Vreese: “Eind november 2022 
zaten in alle West-Vlaamse gevangenissen 
tezamen 924 gedetineerden. In Brugge 
bijvoorbeeld zijn 219 van de 802 gedeti-
neerden illegaal en in Ieper 21 van de 61. 
Door die hoge cijfers staat Brugge op de 
vierde plaats van alle gevangenissen met 
een groot aantal illegale gedetineerden.”

Is het grote aantal illegale gedetineerden 
dan zo’n groot probleem?
Maaike De Vreese: “Onze gevangenissen 
kunnen het grote aantal gedetineerden 
zonder wettig verblijf missen als kiespijn. 
De gevangenissen zitten nu al overvol.  
In de gevangenis van Brugge liggen de 
gedetineerden met drie op enkele vier-
kante meters. Het federaal justitiebeleid 

faalt op elk vlak. Er is nood aan snellere 
bestraffing, snellere strafuitvoering, extra 
capaciteit en een actief terugkeerbeleid 
van illegale criminelen.”

Maaike De Vreese 
Vlaams Parlementslid

Voorstel Axel Ronse: werkloosheidsuitkering beperken in de tijd
Heeft u het ook al gemerkt? De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Heel wat vacatures raken niet ingevuld, zeker bij 
knelpuntberoepen. Daarom wil de N-VA al langer de werkloosheidsuitkering beperken in de tijd. “Het zou een extra stimulans 
zijn voor werklozen om actief werk te zoeken of zich bij te scholen”, zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse.

Werken aantrekkelijker maken door beperking 
werkloosheidsuitkering in de tijd
Door de koerswijziging van de cd&v zijn nu alle partijen van  
de Vlaamse meerderheid te vinden voor een beperking van  
de werkloosheidsuitkering in de tijd. Op papier toch. Vlaams  
Parlementslid Axel Ronse diende een concreet voorstel in om  
die beperking in te voeren in Vlaanderen, maar de cd&v en 
Open Vld ontvingen zijn initiatief niet met open armen.  
“Dat is ongezien: vacatures raken niet ingevuld en tegelijkertijd  
wil Vlaanderen tachtig procent van de bevolking aan het  
werk. De werkloosheidsuitkering beperken in de tijd kan  
werken aantrekkelijker maken”, zegt Axel Ronse.

Federale regering laat assymetrische arbeidsmarktbeleid toe
“De federale regering laat een asymmetrische arbeidsmarkt-
beleid toe. Zo kan Vlaanderen eigen accenten leggen op het  
vlak van arbeidsmarktbeleid. De bocht van de cd&v was een 
unieke kans om met Vlaanderen opnieuw een voorsprong te 
nemen op de andere deelstaten. Het is hypocriet om het debat 
enerzijds zelf aan te wakkeren en anderzijds 
geen concrete beslissingen te willen nemen”, 
besluit Axel Ronse uit Kortrijk.

Axel Ronse wil werkloosheids-
uitkering beperken in de tijd.”

Te veel illegale gedetineerden in 
West-Vlaamse gevangenissen
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Vivaldi moet van 
strijd tegen drugs 
prioriteit maken
Granaatinslagen en schietpartijen in 
onze grootsteden zijn ons niet langer 
vreemd. Criminologen en veiligheids-
diensten vrezen dat de drugsoorlog  
zal ontsporen. “Al jaren mist de strijd 
tegen de drugsmaffia een goede coör-
dinatie op nationaal niveau, ondanks  
de enorme inspanningen van de  
veiligheidsdiensten. Het wordt tijd  
dat de politiek kiest voor een nationale 
aanpak in de strijd tegen drugs”,  
stelt Kamerlid Yngvild Ingels.

Strijd tegen georganiseerde misdaad op 
nationaal niveau aangaan 
De federale regering legt de verant- 
woordelijkheid te gemakkelijk bij de 

lokale besturen. De N-VA vraagt al jaren 
om de strijd tegen de georganiseerde  
misdaad op nationaal niveau aan te  
gaan. De coördinatie ervan moet aan de 
Nationale Veiligheidsraad overgelaten 
worden. “De druggerelateerde problema-
tiek komt niet alleen voor in Antwerpen 
of Brussel, maar ook in Charleroi, Gent, 
Luik en het hinterland. De drugslabo’s die 
ontdekt worden, bevinden zich meestal in 
kleine dorpjes”, zegt Yngvild Ingels.

Strijd tegen drugs moet prioriteit zijn 
van federale regering
Minister Verlinden (cd&v) kondigt al 
sinds het begin van de legislatuur aan dat 
ze werk wil maken van een wetsontwerp 
bestuurlijke handhaving om gemeente-
besturen meer ruimte te geven om op te 
treden tegen malafide handelszaken die 
de cashflow van de drugsmaffia onder-
steunen. “De N-VA zelf heeft al enkele ja-
ren geleden een wetsvoorstel bestuurlijke 

handhaving ingediend. We zijn intussen 
2023 en er is nog altijd niets van terecht-
gekomen. De federale regering moet van 
de strijd tegen drugs een prioriteit maken 
en een adequaat nationaal actieplan 
voorzien. We moeten alles op alles zetten 
in de strijd tegen 
de georganiseerde 
misdaad, voor-
dat het compleet 
ontspoort”, besluit 
Kamerlid Yngvild 
Ingels uit Menen.

Oostende, een troef aan onze Vlaamse kust
U heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Oostende is aantrekkelijker dan ooit. De stad wordt vernieuwd onder impuls van de N-VA 
en eerste schepen Björn Anseeuw. “De heraanleg van het openbaar domein in de binnenstad draait op volle toeren en er komen 
nog heel wat projecten aan.”

Oostende wordt opgefrist

Het zal de vele bezoekers van Oostende niet ontgaan zijn dat de 
stad de laatste jaren al een serieuze facelift heeft gekregen. Het 
bestuur pakte grijze, verloederde en soms zelfs gevaarlijke zones 
aan en toverde ze om tot frisse, groene oases met extra aandacht 
voor het comfort van de vele bezoekers. Ook in 2023 realiseren 
we nog heel wat mooie projecten, zodat het nog leuker vertoeven 
wordt in Oostende.

Waar bijvoorbeeld?

    Het stationsplein werd heringericht en heraangelegd;
    Er is meer groen in de Lijnbaanstraat, die in het hart van de 

handelskern gelegen is;
    De drukbezochte winkelwandelstraat Adolf Buylstraat is 

vernieuwd. 

Inwoners en bezoekers laten genieten

“We willen de inwoners en bezoekers van onze Koningin der 
Badsteden volop laten genieten van de mooiste plaatsen,” zegt 
schepen voor Openbaar Domein Björn Anseeuw. “Daarom is  
het vernieuwen van onze straten en pleinen een absolute  
topprioriteit voor ons sinds 2019, het jaar waarin we mee het 
roer in handen namen van onze mooie stad.”

De Adolf Buylstraat werd al vernieuwd. De Lijnbaanstraat werd vergroend. Het stationsplein werd helemaal 
heringericht en heraangelegd.

We vernieuwen Oostende  
en maken de stad 
aantrekkelijker dan ooit.”
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“Publiek debat over meer transparantie nodig”
Europees Parlementslid Geert Bourgeois uit Izegem vraagt om de regels voor transparantie en belangenconflicten voor  
Europarlementsleden aan te scherpen na het omkoopschandaal dat eind vorig jaar binnen het parlement werd blootgelegd.  
“Dat mag niet achter gesloten deuren besproken worden. Maar we gaan de onafhankelijkheid van het parlement niet zomaar  
op de helling zetten.”

Volgens Geert Bourgeois moeten alle contacten gemeld worden, ook 
die met vertegenwoordigers van derde landen. Maar hij verzet zich  
tegen de oprichting van een interinstitutioneel ethisch orgaan: “Het 
zou onbegrijpelijk zijn dat een parlement zijn leden onderwerpt aan  
het medeoordeel van de Europese Commissie als uitvoerende macht. 
We gaan het principe van de scheiding der machten en de onafhanke-
lijkheid van het parlement toch niet stommelings op de helling zetten. 
De basis van onze parlementaire democratie is dat het Parlement de 
uitvoerende macht controleert, maar omgekeerd niet.”

Geert Bourgeois pleit voor een aanpassing van de gedragscode: “Nu 
moet een parlementslid alleen melden dat het een belangenconflict 
heeft. Dat volstaat niet: het lid zou zich moeten onthouden van deel-
name aan de besluitvorming en de stemming over een dossier waarin 
het een persoonlijk belang heeft. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een 
schepen of een gemeenteraadslid, dus waarom niet voor een Europees 
parlementslid.”

Omkoopschandaal EU door Qatar:

Sander Loones en Yngvild  
Ingels willen gemakkelijker 
geldautomaten in winkels  
toelaten
Geld afhalen aan een geldautomaat. Handig toch? Jammer 
genoeg verdwijnen geldautomaten meer en meer uit ons 
straatbeeld doordat de banken besparen. Kamerleden  
Yngvild Ingels en Sander Loones zetten midden januari  
2023 een wetsvoorstel op de agenda om geldautomaten  
eenvoudiger toe te laten bij handelaars net zoals in het 
buitenland. Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in 
de commissie Binnenlandse Zaken kwam enkel de PS tussen 
namens de meerderheid om het voorstel af te wijzen.

Waarom vinden jullie geldautomaten zo belangrijk?
Sander Loones en Yngvild Ingels: “Tot 2017 konden super-
markten en lokale handelaars zelf bankautomaten plaatsen  
in hun winkels. Maar eind 2017 werden de handelaars  
verplicht om de geldautomaten weg te halen op straffe van 
zware boetes. Nu bouwen de verschillende grootbanken hun 
kantorennetwerk af en ze sluiten hun eigen bankautomaten.  
Er zijn wel enkele afhaalpunten, maar de banken sluiten hun  
kantoren sneller dan dat er nieuwe cashpunten openen.”

Zijn geldautomaten nog nodig nu er al zoveel gedigitaliseerd is?
Sander Loones en Yngvild Ingels: “Men denkt te vaak dat  
iedereen mee is in de digitalisering van bankzaken, maar dat  
is niet zo. Ongeveer twintig procent van de mensen in ons  

land is digitaal ongeletterd. Je kan hen niet zomaar in de kou 
laten staan.”

Zijn zo’n geldautomaten in de winkels zelf veilig?
Yngvild Ingels: “Met het wetsvoorstel willen wij handelaars  
weer de mogelijkheid geven om geldautomaten te plaatsen in 
hun zaak. Ze moeten wel een reeks veiligheidsmaatregelen  
nemen. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat personeelsleden  
onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden de toelating krijgen  
om de ‘bewakingsactiviteit’ zelf uit te voeren. Dat is positief 
voor zowel de handelaars als de gewone burgers. De handelaars 
kunnen hun cash geld kwijt zonder naar de bank te moeten 
en de gewone mensen kunnen geld afhalen in een veilige en 
drukke omgeving.”

Sander Loones en Yngvild 
Ingels willen handelaars de 
mogelijkheid geven om geld-
automaten te plaatsen.

Geert Bourgeois vraagt om de regels voor 
transparantie en belangenconflicten voor 
Europarlementsleden aan te scherpen

4

www.n-va.be/west-vlaanderen



DOVO heeft druk jaar achter 
de rug in West-Vlaanderen
De Dienst voor Opruiming vernietigde vorig jaar in 
totaal 166 ton oorlogsmunitie in haar installatie in 
Langemark-Poelkapelle. “Dat is sinds de ingebruik-
name van de nieuwe DOVO-ontmantelingsinstallatie  
in 2017 het hoogste jaarcijfer”, stelt provincieraadslid 
Kurt Himpe uit Izegem. DOVO voerde in 2022  
ook 2.284 interventies uit  
voor oorlogsmunitie in  
West-Vlaanderen. Door de  
hoge cijfers vroeg Kurt Himpe  
aan West-Vlaams gouverneur 
Carl Decaluwé om dit jaar  
opnieuw een provinciaal  
multidisciplinaire rampen- 
oefening te organiseren op  
de DOVO-site.

Jaagoppervlakte blijft dalen
De totale jaagoppervlakte in Vlaanderen bedroeg 
241.004 hectare in 2021. Dat is een daling met ruim 
2.000 hectare ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de 
cijfers die provincieraadslid 
Johan De Poorter opvroeg bij  
de gouverneur. “Heel vaak is  
de eigendom van eigenaars  
ingekleurd als jachtterrein  
zonder dat de eigenaars daar-
van op de hoogte zijn. Ik roep 
daarom West-Vlaamse jacht-
verenigingen op om het contact 
met landeigenaars goed te  
onderhouden. Daarnaast  
moeten lokale besturen hun 
burgers goed informeren over 
hun rechten als eigenaar van  
een jachtgebied. Dat biedt  
duidelijkheid aan alle partijen”, 
stelt Johan De Poorter uit Meulebeke.

West-Vlaanderen is belastingkampioen
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen int in 2023 bij de West-Vlamingen in totaal 140 
miljoen euro belastingen. Dat berekende provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel: “Als je  
dat berekent per inwoner betekent dat minstens twintig procent meer dan in de andere  
Vlaamse provincies. Doordat onze provincie de belastingkampioen is, kan ze in haar  
meerjarenplan onrealistisch hoge bedragen schrijven. West-Vlaanderen geeft een veelvoud  
uit aan communicatie en verliest zichzelf in het inefficiënt invullen van randbevoegdheden. 
De West-Vlaming wordt daarvan op geen enkele manier beter. De N-VA vraagt daarom met 
aandrang een spaarzaam en realistisch beleid aan de West-Vlaamse deputatie.”

Nieuws uit de provincieraad

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met tienduizenden N-VA-leden gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

west-vlaanderen@n-va.be
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