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Onlangs kreeg ik een e-mail van 
een kritische sympathisant: “De 
N-VA is goed bezig met te doen 
wat nodig is”, luidde het. Dat sterkt 
ons in de gedachte dat ons project 
gedragen wordt door heel wat 
Vlamingen. 

In onze gemeente blijven we ons 
inzetten rond enkele concrete the-
ma’s: het behoud en de uitbreiding 
van ons kostbaar natuurgebied, een 
niet-gepolitiseerde aanpak van kin-
derarmoede, het niet verkopen van 
de serviceflats, een gezinsabon-
nement op Plopsaqua, de toepas-
sing van de taalwetgeving aan de 
gemeenteloketten, de overlast op 
het Jeanne D’Arcplein.

We wensen u alvast het beste voor 
het nieuwe jaar.

Noteer alvast in uw agenda: 
onze nieuwjaarsreceptie op  
7 februari 2016, in zaal Zon-
nebloem vanaf 10.30 uur, met 
gastspreker Sander Loones 
(Europees parlementslid en 
ondervoorzitter N-VA). We 
organiseren dit samen met 
de vrienden van N-VA Veurne, 
Nieuwpoort en Alveringem.

Iedereen kent camping Zeepark, in het dui-
nengebied tussen De Panne-Baaltje en de 
Koninklijke Baan. De acht hectaren zijn in-
gekleurd als gebied voor dag- en verblijfs-
recreatie. In het ruimtelijke structuurplan 
van De Panne staat letterlijk: ‘… gezien de 
precaire ligging van bepaalde campings 
in het open ruimtegebied is het van fun-
damenteel belang dat deze gevrijwaard 
worden van permanente constructies …’.

In de laatste milieuraad meldde de schepen 
van Milieu echter dat men nu wel perma-
nente constructies wil laten bouwen op 
het terrein: een hotel met ondergrondse 
parking, feestzaal, een horecagelegenheid 

en panden voor tijdelijk verblijf. Dit plan is 
duidelijk in tegenstrijd met het gewestplan.

Het is overduidelijk dat de gemeente een 
ruimtelijk uitvoeringsplan heeft geschre-
ven op maat van de vastgoedpromotor. 
Dit project, waarvan het plan tegen einde 
2016 afgerond zou moeten zijn, is  
nogmaals het bewijs dat de huidige  
meerderheid eigengereid optreedt zonder 
rekening te houden met de wensen van  
de bevolking en blind is voor de klimaat-
wijzigingen. 

Kathleen Ticket, Frank Imhof, Rita Decrock 
bestuursleden

De uitbating van de petanqueclub Jeanne 
d’Arc vzw zorgt voor heel wat frustraties 
bij de Vlaamse eigenaars en bewoners 
rond het Jeanne d’Arcplein. Vooral in de 
zomer wordt het plein overspoeld door 
Franstalige petanquespelers die de rust van 
de omwonenden uitermate verstoren. 

Het terrein werd in 1930 geschonken door 
de familie Ollevier aan de gemeente. Onder-
tussen staat het gemeentebestuur toe dat op 
het vroeger zo rustige plein de petanqueclub 
haar gang kan gaan. 

Zowel de N-VA als enkele omwonenden 
wilden de originele schenkingsakte inkijken, 
om na te gaan of de voorwaarden van de 
schenking niet geschonden werden. Volgens 
het gemeentebestuur is de akte echter weg-
gegooid bij de opkuis van het archief.

Aangezien het om een onroerende schen-
king ging, zou de akte nog terug te vinden 

moeten zijn in het kantoor van de hypo-
theekbewaarder, maar ook daar is van de 
akte geen spoor. De akte is dus wel gere-
gistreerd, maar ergens tussen het registra-
tiekantoor en het hypotheekkantoor is de 
toenmalige burgemeester het stuk kwijtge-
raakt. Overigens, die burgemeester kon op 
basis van een wet uit de 19de eeuw de akte 
zelf opstellen …

De N-VA blijft niet bij de pakken zitten.  
Wij zetten ons onderzoek verder en blijven 
de benadeelde omwonenden adviseren.

Camping Zeepark: gemeentebestuur schrijft
ruimtelijk plan op maat van vastgoedpromotor

Petanqueclub Jeanne d’Arc
hel voor de omwonenden

Noel De Gryse
Voorzitter

Frank Imhof,
bestuurslid

Voorwoord

www.n-va.be/depanne

V.
U.

: N
oë

l D
eG

ry
se

 -
 D

or
ps

st
ra

at
 5

7 
- 

86
60

 A
di

nk
er

ke
 -

 in
fo

@
n-

va
.b

e

DE PANNE-ADINKERKE



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

Naar aanleiding van de 
integratie van het OCMW in 
de gemeentelijke structuren, is 
de bestuursploeg van mening 
dat het gemeentehuis te klein 
zal zijn. Een nieuwbouw op het 
Koningsplein of een aanbouw 
op het grasperk voor het huidige 
gemeentehuis dringen zich op. 

We stellen ons echter de vraag of 
deze bouwplannen weloverwogen 
zijn en passen binnen een goed 
bestuur.

Naast ruimte voor het OCMW 
wil het gemeentebestuur ook 
meer tentoonstellingsruimte. Wij 
zijn van mening dat ‘de BOARE’ 
en andere publieke ruimten in 
De Panne daar al in voorzien. 

Verder wil het bestuur in het 
nieuwbouwvoorstel de dienst 
Toerisme fysiek vergroten, van 75 
m² naar 250 m². Ook dat vinden 
wij, gelet op het toenemende 
belang van ICT en het internet, 
onverantwoordelijk budgetbeheer. 
Een uitgewerkte dienst Toerisme 

die uitgebreid en overzichtelijk 
online informeert en een 
bescheiden frontoffice zijn volgens 
ons de ideale formule.

Dimitri Imhof
Bestuurslid

De kritiek op kunstentriënnale 
Beaufort is als een gesel neerge-
komen op de provinciale deputa-
tie. Deze buigt nu het hoofd. 

“De gedeputeerde van Cultuur 
(sp.a) geeft eindelijk de fouten 
rond de communicatie en de  
inhoudelijke keuze toe.  
Hoewel de kustgemeenten 
vragende partij zijn , is het 
hoogst onzeker of er nog een 
nieuwe editie komt”, aldus 
provincieraadslid Wim  
Aernoudt, die hieronder  
verslag uitbreng van de  
bespreking op de provincieraad.

Er werd gekozen om de 
inspanningen te concentreren 
op drie plaatsen langs de kust. 
Het Zwin, domein Raversijde 
en in de Nachtegaal in  
De Panne. 

De gemeente De Panne was 
daarmee potentieel nog goed 
bediend. Andere kustgemeenten 
kwamen veel minder aan bod dan 
vroeger. Die moesten het stellen 
met tijdelijke installaties van een 
kunstenaarscollectief. 

De provincie verwachtte veel van 
de bezoekerscijfers op deze drie 
plaatsen. In de engagements- 
verklaring van de provincie naar 
de gemeenten toe was vooraf  
spraken van ‘de verkoop van  
60 000 combinatiekaarten als een 
absoluut minimum’. 

Provincieraadslid Wim Aern-
oudt: “Wat blijkt nu: er zijn 36 000 
kaarten verkocht. Niet veel meer 
dan de helft van het absolute 
minimum. Het is dus een complete 
tegenvaller geworden.”

REDENEN VOOR TEGENVALLER
De opzet van Beaufort was van bij 
de eerste editie om toegankelijke 
kunst te presenteren aan de kust-
toerist. De monumentale werken 
dienden daarbij als blikvanger. 

Nu werd gekozen voor een meer 
gesloten aanpak, gericht 
op kunstkenners. Deze 
totaal ander inhoud werd 
onvoldoende gecommuni-
ceerd aan de kustgemeen-
ten, met alle gevolgen 
van dien. De toerist vond 
duidelijk de weg niet naar 
de tijdelijke installaties. 
Ook organisatorisch liep 
er veel fout. Het kunste-
naarscollectief ‘a dog re-
public’ sloot een contract 
met de provincie voor de 
levering van 59 werken 
langs de hele kustlijn. 

Wim Aernoudt: “Van 
deze 59 werken werden er maar  
39 gerealiseerd. In een eerste reac-
tie stelde de bevoegde provinciale 
dienst dat ze het contract willen 
nageleefd zien. Daar is het laatste 
woord dus nog niet over gezegd.”

Het gemeentebestuur van De Panne is op zoek 
naar geld. Die zoektocht gaat zelfs zo ver dat 
men van plan is om het OCMW-kantoor en de 
serviceflats te verkopen. Het OCMW-kantoor 
zou de gemeente dan terug huren. Zo’n ‘sale and 
lease back-operatie’ is alleen maar gunstig voor 
de koper, niet voor de verkoper. Dat weet zowat 
iedereen. Denk maar aan het schandaal rond 
de verkoop en huur van het gerechtsgebouw in 
Veurne. Uiteindelijk is de belastingbetaler de dupe 
van zo’n verhaal.

Daarnaast wil het gemeentebestuur ook de 
serviceflats (residentie Kalmburg) verkopen.  
Men heeft de gebouwen al laten schatten, maar het 
gemeentebestuur vindt het geschatte bedrag te hoog 
en stelde een nieuwe expert aan. Vreemd.

Als de serviceflats verkocht worden, zullen onze 
senioren volledig afhankelijk zijn van de private 
markt. Met de toenemende vergrijzing van onze 
inwoners zou het gemeentebestuur net meer 
moeten investeren voor deze mensen. Maar deze 
bestuursmeerderheid wil enkel eenmalig langs de 
kassa passeren. 

“Een beleidsploeg met visie verkoopt haar 
patrimonium niet”, zegt OCMW-raadslid Pieter 
Goderis (N-VA). “Wat deze verkoop nog erger 
maakt is het feit dat de serviceflats perfect zonder 

verlies kunnen worden uitgebaat. Het kost de 
gemeenschap niets, we houden er zelfs tewerkstelling 
aan over. Waarom wil dit bestuur dan persé deze 
dienstverlening afstoten? Als OCMW-raadslid ben 
ik bezorgd dat de ouder wordende bevolking van De 
Panne-Adinkerke volledig afhankelijk zal worden 
van de privémarkt. De vraag ‘zullen onze senioren 
nog betaalbaar zelfstandig kunnen blijven wonen in 
onze gemeente?’ 
is blijkbaar geen 
prioriteit voor het 
huidige bestuur.”

Ondanks onze veelvuldige tussenkomsten in de gemeenteraad zijn de 
toegangsprijzen voor Plopsaqua, vastgelegd door CD&V en sp.a, nog steeds 
niet aangepast.

Ons voorstel om een gezinsabonnement in te voeren, werd weggelachen.  
Het enige pluspunt is dat men rekening heeft gehouden met kinderen die in 
co-ouderschapsverband leven. 

Op de vraag hoeveel inwoners er nu eigenlijk gebruik van maken van het 
zwembad, kon men geen antwoord geven. Nochtans weet men dagelijks het 
exact aantal bezoekers. Waarom wil het gemeentebestuur de gevraagde cijfers 
dan niet bekend maken? Is er een verborgen agenda?

Beaufort op losse schroeven

Uitverkoop van het OCMW

N-VA wil gezinsabonnementen 
voor Plopsaqua

Pieter Goderis,
OCMW-raadslid

Anna-Marie Logier,
gemeenteraadslid

Zijn onze senioren straks volledig afhankelijk van een 
private woonmarkt?

Wilde bouwplannen in De Panne




