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Onze stad, onze thuis
Op 14 oktober trekt u terug naar het stemhokje om een nieuw stadsbestuur aan te duiden. Zes jaar geleden kreeg N-VA Nieuwpoort 
uw vertrouwen om voor het eerst, met drie leden, deel uit te maken van de Nieuwpoortse gemeenteraad. 

Met onze kritische vragen en constructieve voorstellen oefenden we vanop de oppositiebanken niet alleen controle uit op de  
meerderheid maar hielpen we ook mee aan de uitbouw van Nieuwpoort. Nu is het tijd om een stap vooruit te zetten!

Volle kracht vooruit
N-VA Nieuwpoort heeft de voorbije jaren 
ervaring opgedaan en haar waarde bewezen in 
de gemeenteraad. Nu willen we een versnel-
ling hoger schakelen, met een gedreven ploeg 
van fijne kandidaten: een mix van bekende 
gezichten en nieuwe aanwinsten. 

De N-VA wil behouden wat goed is en flink 
bijsturen op domeinen waar het beter kan. 
Prioriteiten zijn voor ons: (verkeers)veilig-
heid, een aantrekkelijke en groene stad, 
financiële verantwoordelijkheid, en voluit 
inzetten op economie en creativiteit. 

Maar we zijn ook een warme partij. Sociaal 
betekent voor ons verantwoordelijk en recht-

vaardig. We maken middelen vrij voor zij die 
het nodig hebben en laten niemand in de steek.

Klaar om het voortouw te nemen
In Nieuwpoort is het goed leven, wonen en 
werken. Maar onze stad mag zijn voortrekkers-
rol niet kwijtspelen door stilstand in het beleid, 
of – erger nog – achteruitgang. De N-VA kan 
zorgen voor een nieuwe dynamiek in de 
politieke cultuur. Onze mensen kunnen het 
verschil maken. Wij zijn klaar om het voor-
touw te nemen.

Wie N-VA stemt, stemt voor kwaliteit en 
gezond verstand. Wij rekenen dan ook op uw 
steun en zijn u alvast heel dankbaar.

Matthias Priem
Lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend Nieuwpoort
Op de derde plaats van onze lijst staat Gaëtan Billiau. Hij verduidelijkt de N-VA-visie: 
“Nieuwpoort groeide uit van een gezellige, historische vissersstad tot een bijzonder populaire 
badstad aan de Vlaamse kust. Vele inwoners leven van het bloeiende toerisme, anderen maken 
zich zorgen over de leefbaarheid en identiteit van onze stad.”

“De N-VA wil zorgen voor een balans. Authenticiteit verzoenen met vernieuwing. Niet 
alleen grote projecten en mooie plaatjes, maar ook een gevoel van geborgenheid voor elke 
inwoner. Iedereen verdient een veilige, leefbare buurt die naar waarde geschat wordt”, 
aldus Gaëtan. 

“Onze stad is onze thuis. En dat moet zo blijven.”Gaëtan Billiau
derde plaats



2

 Vlaams
•  De eigenheid en het karakter van Nieuwpoort  

moeten behouden blijven, met voldoende aandacht 
voor onze typisch Vlaamse polderdorpen Ramskapelle 
en Sint-Joris.

•  Onze verenigingen zorgen voor sociale cohesie en 
verdienen ondersteuning.

Veilig thuis in een welvarend Nieuwpoort

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

Veilig
•  Veiligheid is prioritair: alleen een veilige gemeenschap 

biedt vrijheid en vertrouwen.

•  Preventie is de eerste schakel van een geïntegreerde  
veiligheidsaanpak.

•  Buurtinformatienetwerken (BIN’s) blijven we stimuleren 
en ondersteunen.

•  De verkeersveiligheid verhogen we door voor alle weg-
gebruikers aandacht te hebben en gevaarlijke punten te 
optimaliseren (bv. Ganzepoot).

•  De rol van de wijkagent blijven we ondersteunen. 

•  Een stedelijk brandweerbeleid blijft van essentieel belang.

Verantwoord
•  Een realistische, betaalbare en uitvoerbare langetermijn- 

visie voor Nieuwpoort.

•  Eén schepen die bevoegd is voor zowel toerisme als 
lokale economie zal leiden tot een doordacht beleid dat 
beide domeinen op elkaar afstemt.

•  Lokaal ondernemerschap ondersteunen we: minder  
administratie en regelgeving, meer overleg, maximale 
kansen voor handelaars, door bijvoorbeeld een  
ondernemingsbalie op te richten.

•  Versnelde, efficiënte digitale dienstverlening voor burgers 
en ondernemingen.

•  Een openbaar domein dat voor iedereen toegankelijk is.

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

•  Een warm en zorgzaam Nieuwpoort waarin we de strijd 
tegen vereenzaming opvoeren. 

•  Een milieuvriendelijke stad met aandacht voor groen en 
slimme investeringen rond nieuwe energie.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/nieuwpoort

Een sterke ploeg voor Nieuwpoort

1. PRIEM Matthias

2. SLEMBROUCK Sabine

3. BILLIAU Gaëtan

4. BOUTE Christian

5. ROELENS Johan

6. GHYSELBRECHT Mich

7. KNECHT Wim

8. BERNAERTS Marie Christine

9. JANSEN Harry

10. DE CEUNINCK Els

11. BULCKE Marc

12. ANTHIERENS Johanna

13. PLEES Ruth

14. VERVAET Marie-Jeanne

15. LEMBRECHTS Gert-Jan

16. PARMENTIER Gerda

17. D’HEERE Nick

PRIEM
Matthias
Nieuwpoort
37
Raadgever N-VA 
internationale handel

1

SLEMBROUCK
Sabine
Ramskapelle
55
Kapster

2

BILLIAU
Gaëtan
Nieuwpoort
39
Leerkracht economie

3

BOUTE
Christian
Ramskapelle
62
Manager

4

ROELENS
Johan
Nieuwpoort
56
Bediende

5

D’HEERE
Nick
Nieuwpoort
66
Florist

17



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

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 houden het graag droog. De N-VA wil dat er 
bufferbekkens komen in overstromingsgevoelige 
gebieden.

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


