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NIEUWPOORT

www.n-va.be/nieuwpoort
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Op zondag 13 september komt N-VA Nieuwpoort 
samen met vrienden, leden en sympathisanten voor 
haar jaarlijks eetfestijn. We verzamelen om 11.30 uur 
in d’Oude Schole in Ramskapelle voor het aperitief. 
Daarna schuiven we aan voor een overheerlijk Bour-
gondisch banket. 

Liefhebbers kunnen deze schotel laten vergezellen van 
een abdijbier naar keuze uit een mooi assortiment.  

Inschrijven voor het eetfestijn gebeurd door over te 
schrijven op rekeningnummer BE25 001 6477472 82 
van N-VA Nieuwpoort. Kaarten zijn ook te koop bij de 
bestuursleden.

De prijs voor volwassenen is 20 euro (aperitief inbegre-
pen). Kinderen t.e.m. 12 jaar betalen 15 euro (drankje 
inbegrepen). Iedereen welkom !

Geen luxehotel in zee voor onze Nieuwpoortse kust!
In de notulen van 12 mei van het college van burgemeester en schepenen trok één bepaald agendapunt de speciale aan-
dacht van de Nieuwpoortse N-VA-fractie in de gemeenteraad. Op het schepencollege vroeg burgemeester Crabbe zijn 
collega’s om hun principieel akkoord voor de bouw van een luxehotel in zee door een internationaal vastgoedbedrijf. 
Vijfsterrenhotel ‘Pier’ zou gebouwd worden op 800 meter afstand van de zeedijk ter hoogte van het Leopoldplein. Bij 
stemming in het college bleek echter dat burgemeester Crabbe alleen stond met zijn steun voor een luxehotel in zee.

Verdeeldheid tussen burgemeester en schepenen
Tijdens de gemeenteraad van juni interpelleerde gemeenteraadslid Matthias Priem (N-VA) de burgemeester omtrent 
dit idee van een luxehotel in zee en voeg hij naar het belang hiervan  voor Nieuwpoort en haar inwoners. In de geani-
meerde, en af en toe bitse, discussie die daarop volgde kwam de verdeeldheid in het college omtrent deze beslissing 
scherp naar voren. Twee schepenen durfden het aan hun nee-stem (en dus tegen het voorstel van de burgemeester) voor 
de volledige gemeenteraad te verdedigen. Anderen hielden de lippen stijf op elkaar.

”N-VA Nieuwpoort zou dit ‘luxereservaat op zee’ nooit gesteund hebben. Los van de haalbaarheid van dit project 
dient de stad Nieuwpoort niet mee te gaan in een opbod van megalomane prestigeprojecten langs onze Vlaamse 
kust”, aldus raadslid Matthias Priem,” Nieuwpoort moet een badplaats blijven waar iedereen zich welkom voelt en 
geen stad worden die enkel mikt op een bepaald segment”, vervolgt hij, “bovendien wordt het misschien eens tijd dat 
we onszelf de vraag stellen tot waar we de bouwwoede in onze stad nog willen toelaten”, besluit Matthias Priem.

Contact: nieuwpoort@n-va.be

N-VA Nieuwpoort nodigt uit:

Bourgondisch banket met abdijbieren



Danielle Godderis-T’Jonck

Oudekapellesteenweg 23,  
8690 Alveringem, 
0477 91 97 16 
danielle.godderis-tjonck@
vlaamsparlement.be
www.daniellegodderistjonck.be 

•  Commissie Welzijn: eet-
stoornissen, preventieve 
en geestelijke gezond-
heidszorg

•  Commissie Landbouw en 
Visserij: plattelandsbeleid, 
aquacultuur + pulskorvis-
serij

•  Commissie Toerisme: 100 
jaar Eerste Wereldoorlog
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Rita Gantois

Veurnestraat 33,  
8670 Koksijde
0486 83 19 94
rita.gantois@n-va.be

•  Commissie Bedrijfsleven, 
Wetenschapsbeleid, 
Onderwijs, Middenstand 
en Landbouw

•  Commissie Landsverde-
diging (plaatsvervangend 
lid)

•  Commissie Sociale Zaken 
(plaatsvervangend lid)
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Björn Anseeuw 

Stanleylaan 8, 8400 
Oostende
0488 13 78 13 
bjorn.anseeuw@vlaam-
sparlement.be
www.bjornanseeuw.be

•  Commissie Mobiliteit en 
Openbare Werken

•  Commissie Wonen, 
Armoedebeleid en Gelijke 
Kansen

•  Commissie Bestuursza-
ken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering en Stedenbe-
leid (plaatsvervangend lid)

•  Commissie voor Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
(plaatsvervangend lid)

•  Beneluxparlement (plaats-
vervangend lid)
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Wilfried Vandaele

Leuvenseweg 27 - Kantoor 
115, 1000 Brussel, 02 552 
11 15
wilfried.vandaele@vlaam-
sparlement.be
www.wilfriedvandaele.be
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Sander Loones

Europees Parlement, 
Gebouw Willy Brandt (WIB), 
Kantoor 04M65, Wiertzstraat 
60, 1047 Brussel
Tel. 02 284 57 18
www.sanderloones.eu
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Al enkele jaren hangen er mobiele camera’s in de jachthaven van 
Nieuwpoort, beheerd door de federale politie. Deze zogenaamde 
‘slimme’ camera’s kunnen een nuttig instrument zijn in de strijd 
tegen diefstal in de jachthaven (zoals bij diefstal van buitenboord-
motoren) of om beter toezicht te houden op het grensverkeer. Let 
wel: ze ‘kunnen’ nuttig zijn… want er is één groot probleem: de 
politiecamera’s functioneren al jaren niet meer.

De voorbije jaren werd nooit een oplossing gevonden in dit dossier. 
En dit ondanks talrijke tussenkomsten van politie, jachthavenver-
antwoordelijken en de gouverneur bij de vorige regering Di Rupo 
en de toen bevoegde minister van Binnenlandse zaken, Joëlle 
Milquet. 

Prioritair actie dankzij N-VA
Huidig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) plant nu wél prioritair actie te ondernemen. Op aandringen 
van gemeenteraadslid Matthias Priem (N-VA) en na bemiddeling van Europees parlementslid en N-VA-ondervoorzitter 
Sander Loones uit Koksijde-Oostduinkerke, bekijkt de minister samen met de federale politie hoe deze camera’s op korte 
termijn terug operationeel kunnen worden gemaakt. 

Matthias Priem (N-VA): “Nieuwpoort mag tevreden zijn dat minis-
ter Jambon aandacht heeft voor dit  dossier en versneld een oplos-
sing wenst te zoeken. Vandaag blijken mensensmokkelaars geen 
gebruik te maken van de zeeroute Nieuwpoort-Engeland. Het is 
belangrijk dat dit ook in de toekomst niet het geval is. Daarom zijn 
operationele politiecamera’s in de Nieuwpoortse jachthaven een 
uitstekend hulpmiddel om beter toezicht te kunnen houden en te 
vermijden dat Nieuwpoort een draaischijf zou worden van illegale 
mensensmokkelaars”, besluit Priem, “want zij zijn het die de be-
trokken vreemdelingen uitbuiten en hun leven in gevaar brengen. 
Ik ben alvast opgetogen dat de werkende camera’s voor hen een 
ontradend effect zullen hebben.”

Frustraties rond nieuwe verkeerssituatie sluizencomplex

Een vraag? Een probleem?
De West-Vlaamse parlementsleden zijn er voor u!

Na vele weken zijn de wegenwerkzaamheden aan 
het sluizencomplex recent afgerond. En het moet 
gezegd: voor zwakke weggebruikers is de situatie 
duidelijk verbeterd. Door de aanleg van een nieuw 
afgescheiden fietspad kunnen fietsers zich nu 
veilig verplaatsen langsheen de sluizen. Een ganse 
verbetering ten opzichte van de oude situatie zonder 
fietspad die vaak voor gevaarlijk situaties zorgde 
voor fietsers. Aandacht voor verkeersveiligheid in 
Nieuwpoort is meer dan ooit belangrijk en moet 
een topprioriteit blijven voor het beleid.

Flessenhals
Maar mogen we ook even stil staan bij de nadelen 
van de nieuwe verkeerssituatie? De manier waarop 
de verkeersstroom voor auto’s nu is ingericht, geeft 
regelmatig aanleiding tot verkeersopstoppingen. 
Voor inwoners van Sint-Joris of voor diegene  die 
van de industriezone komen (bijvoorbeeld na een 
bezoekje aan het containerpark of de handelaars ),  
is het soms  lang aanschuiven op drukke momen-
ten. Iedereen wordt immers dezelfde richting op 
gestuurd: allen eerst richting Nieuwpoort-Stad.  
Zo creëert deze nieuwe verkeersinrichting haar 
eigen flessenhals. Dit tot grote frustratie van  
inwoners, bezoekers en  handelaars. 

Gaëtan Billiau, secretaris van N-VA Nieuwpoort en lid van 
het AGB: “N-VA Nieuwpoort gaat resoluut voor veilig en 
vlot verkeer, maar dan wel voor àlle weggebruikers.  Stof 
tot nadenken voor het stadsbestuur.”

Camera’s moeten overlast bestrijden in jachthaven Nieuwpoort

De #Helfie-voorjaarscampagne van de N-VA zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn.  
Wil jij ook in Nieuwpoort de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang  
mee een duwtje in de rug geven? Hoe belangrijk de nationale politiek ook is,  
uiteindelijk begint alles in uw straat of wijk. U kan als N-VA-lid mee uw stem  
verheffen. U draagt mee onze waarden uit en kan zelf aan de kar trekken.

Kriebelt het om lid te worden?  
Sluit u dan vandaag nog aan door het strookje op de volgende bladzijde in te  
vullen. Of neem een kijkje op onze vernieuwde webstek  
www.n-va.be/nieuwpoort. Daar vindt u alles over ons. 

Graag tot binnenkort!

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

Kom er gezellig bij 

In februari zette N-VA Nieuwpoort in het Cultuurhuis het nieuwe jaar fees-
telijk in. Afdelingsvoorzitter Matthias Priem verwelkomde iedereen en blikte 
terug op het afgelopen jaar, met de verkiezingsoverwinning in mei en de 
daaropvolgende vorming van de Vlaamse en federale regering, waarin de 
N-VA haar stempel krachtig doordrukt. Nadien nam Vlaams Parlementslid 
Wilfried Vandaele even het woord. Hij gaf aan hoe de N-VA op het Vlaamse 
niveau de kracht van verandering in de praktijk brengt. 



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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:     /     /


