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Veilig thuis in een welvarend De Panne-Adinkerke

Voorwoord

Voor onze gemeente wordt 2018 een 
belangrijk verkiezingsjaar. Gaat de huidige 
meerderheid zich kunnen handhaven 
of stevenen we af op een wissel van de 
macht? Als inwoner en kiezer kunt ú  
daarover beslissen in oktober. Het lot van 
onze gemeente ligt in uw handen. Op fede-
raal en Vlaams niveau blijkt overduidelijk 
dat de Verandering die de N-VA in gang 
heeft gezet haar vruchten afwerpt. Die lijn 
willen wij ook in onze gemeente door-
trekken. Daarom vragen wij uw steun. 

N-VA De Panne-Adinkerke heeft nog nooit 
bestuurd en kan dus starten met een 
blanco blad om van onze gemeente een 
juweel te maken. Ons campagneteam 
werkt momenteel aan een gedegen en 
evenwichtig beleidsplan voor de komende 
jaren en denkt daarbij ook aan de toekomst 
op lange termijn. We zijn vastbesloten 
om van De Panne-Adinkerke een wel-
varende, inclusieve en vooruitstrevende 
gemeente te maken, waar het leuk wonen 
en vertoeven is.

Frank Imhof
Voorzitter N-VA  
De Panne-Adinkerke

Lijsttrekker Cindy Verbrugge 
aan het woord
Beste inwoners

Voor onze kinderen is de grote vakantie  
in zicht. Voor ons allemaal wordt het een 
periode om met volle teugen te genieten  
van gezin, familie en vrienden. Een periode 
vol momenten om te koesteren.

Wij, de 21 kandidaten van de N-VA-lijst,  
maken deze zomer ook tijd vrij om te  
luisteren naar uw mening en ideeën. 
Uw opvattingen dienen voor ons als basis  
om onze toekomstvisie voor De Panne  
en Adinkerke nog te versterken.

Voor het eerst en als enige partij (!) zal de 
N-VA met een volledig eigen lijst naar de 
kiezer trekken. Onze sterke kandidaten 
weerspiegelen de bevolking van Adinkerke 
en De Panne.  

Op de volgende pagina’s kunt u met een 
aantal van hen al kennismaken. U zult vast 
en zeker iemand herkennen en meteen ook 
weten bij wie u uw hart kunt luchten.

Als lijsttrekker ben ik fier dat ik met een 
sterk, gemotiveerd team de verkiezingen  
tegemoet kan gaan. Mijn ploeg staat klaar  
om de Verandering te bieden waarnaar u  

als inwoner verlangt. Daarvoor krijgen we de 
steun en het vertrouwen van Geert Bourgeois,  
Theo Francken, Bart De Wever, Sander Loones, 
Rita Gantois, Danielle Godderis-’t Jonck 
en vele andere N-VA-boegbeelden.

In ons programma leggen we de klemtoon op:

  het verhelpen van het fileleed in Adinkerke;
  de herinrichting en heraanleg van de  

Zeedijk, Zeelaan en Dumontwijk;
  een hechtere samenwerking met jeugd, 

senioren en verenigingen;
  mobiliteit, veiligheid en toegankelijkheid;
  een propere en milieuvriendelijke gemeente; 
  de verdere ontwikkeling van het toeristische 

potentieel;
  ondersteuning van kmo’s en horeca;
  aandacht voor kansarmoede.

Heeft u zelf suggesties over bovenstaande  
of andere thema’s, aarzel niet om ons te  
contacteren via cindy.verbrugge@n-va.be  
of via een N-VA-kandidaat.

We beloven met de hele ploeg hard en vol 
ambitie te werken aan de toekomst van 
De Panne-Adinkerke: voor u, uw kinderen en 
uw hele omgeving. We wensen u alvast een 
heel fijne vakantie en … u hoort nog van ons!

“We beloven met de hele ploeg hard en 
vol ambitie te werken aan de toekomst 
van De Panne-Adinkerke: voor u, uw 
kinderen en uw hele omgeving.”
Cindy Verbrugge, lijsttrekker N-VA De Panne-Adinkerke

N-VA De Panne-Adinkerke wenst u 
alvast een deugddoende vakantie!
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N-VA-kandidaten voor de gemeenteraad

•  65 jaar
•   Woont in De Panne
•   Hobby’s: fervent wandelaar, fietser

Jean Smets is een geboren en getogen Pannenaar en een vaste waarde binnen N-VA  
De Panne-Adinkerke. Zijn voorouders waren fiere Vlaamse vissers (P25-Walrave). De zee is zijn 
biotoop, zijn huis en thuis. Jean wil zich inzetten voor het behoud van het Vlaamse karakter van 
onze kust. Vechten tegen de verloedering en zorg dragen voor onze prachtige natuur zijn voor 
Jean prioriteiten. Jean pleit voor het behouden, bewaren en onderhouden van ons historisch 
(militair) erfgoed. Als voormalig bankier is Jean van mening dat we ‘slim’ moeten investeren, 
de economie moeten aanwakkeren en jobs moeten creëren om onze gemeente opnieuw te 
laten bloeien.

Jean Smets

•  59 jaar
•  Woont in De Panne
•  Fiere (groot)moeder van twee kinderen en twee (bijna drie) kleinkinderen
•  Interesses: reizen, paardrijden, lezen, tuinieren
•  Job: commercieel bediende bij de NMBS

Toen Kathleen opgroeide, was De Panne voor haar een hele grote speeltuin om te ontdekken. De 
jeugd had niet veel meer nodig dan de duinen, het bos en zelfs de straten als achtergrond om zich 
met de fiets, rolschaatsen of spelletjes te komen ontspannen. Kinderen hebben nood aan ruimte 
om zich uit te leven. Voldoende speelgelegenheid is een noodzaak, zeker ook voor de allerkleinsten 
en minder mobielen. Voor ouders en grootouders moet er zitgelegenheid zijn, zodat ze alles goed 
kunnen volgen en een babbeltje kunnen slaan. Samen met de N-VA wil Kathleen van De Panne een 
kindvriendelijke gemeente maken waar iedereen zich het hele jaar door thuis voelt.

Kathleen Ticket

•  37 jaar
• Woont in De Panne
• Interesses: reizen

Lisse-Lotte herken je aan haar glimlach, haar inzet en haar enthousiasme. Als jonge mama van 
twee flinke zonen en een wolk van een dochter weet Lisse-Lotte heel goed hoe belangrijk onderwijs 
en vrijetijdsmogelijkheden zijn. Onze jeugd kan op haar rekenen. Lisse-Lotte is een beloftevolle 
nieuwe kracht op de N-VA-lijst. Wie haar kent, weet dat ze niet op haar mondje gevallen is en dat 
ze een hart van goud heeft.

Lisse-Lotte Vermeulen

•  36 jaar
•  Woont in Adinkerke
•  Interesses: zorgen voor haar kinderen en haar patiënten
•  Job: zelfstandig verpleegkundige

U zag Sylvie ongetwijfeld al rondrijden in onze gemeente. Als zelfstandig verpleegster helpt en 
verzorgt zij samen met haar medewerkers honderden patiënten in onze gemeente. Door haar 
dagelijkse contacten heeft Sylvie veel voeling met de sociale noden in De Panne en Adinkerke. 
Ze zit boordevol haalbare ideeën om onder meer de eenzaamheid bij ouderen en alleenstaanden 
tegen te gaan. Sylvie is een ‘zorger’ en wil dat iedereen kansen krijgt. 

Sylvie Bruynooghe

•   66 jaar
•  Geboren in Oostende, woont in Adinkerke
•  Interesses: reizen, wandelen en wijnproeven

Noël was beheerder van een materieeldepot bij een grote bouwgroep en is sinds vorig jaar op 
pensioen. Hij is een perfectionist en een doelgerichte doorzetter. Zijn jeugd bracht hij door in 
Sint-Jans-Molenbeek. Als Brusselse Vlaming ondervond hij daar aan den lijve hoe belangrijk het 
is om te vechten voor de Vlaamse eigenheid en cultuur. Vanuit zijn beroepservaring heeft Noël een 
bijzondere interesse voor openbare werken. Andere aandachtspunten zijn mobiliteit en verkeer, 
maar ook sociaal beleid. Als voormalig OCMW-voorzitter heeft hij genoeg ervaring opgedaan om de 
problemen door en door te kennen en om ze samen met de inwoners te kunnen aanpakken. Noël 
heeft veel vertrouwen in de sterke en hechte N-VA-ploeg.

Noël De Gryse

•   60 jaar
•   Woont in De Panne
•   Interesses: golf, reizen, voetbal
•   Job: zelfstandig ondernemer, brood en banket

‘Rosseel’ staat in onze gemeente synoniem voor authenticiteit en kwaliteit. Al generaties lang 
geniet bakkerij Rosseel een uitstekende reputatie dankzij haar fijne patisserie en overheerlijk 
brood. Bruno Rosseel is ervan overtuigd dat onze gemeente economisch opnieuw kan bloeien 
zoals in de tijd van zijn vader. Bruno zal zich vol ambitie inzetten voor de lokale economie. 
Als voormalig voetballer en fervent golfer zal hij ook met veel plezier meewerken aan een sterk 
sportbeleid in onze gemeente.

Bruno Rosseel

•   65 jaar
•   Woont in De Panne
•   Interesses: reizen, lekker eten, genieten van kleine dingen

Wie Monique zegt, zegt Staf. Monique en Staf zijn onafscheidelijk en genieten samen van hun rei-
zen, kleinkinderen en familie. Monique is een dame met ervaring in de horeca. Ze wil er alles aan 
doen om de hoogdagen voor horeca, lokale ondernemingen en toerisme terug te brengen. Monique 
is heel geëngageerd en alom aanwezig in De Panne. Ze kent het reilen en zeilen in onze gemeente 
en zal meer dan haar steentje bijdragen om van onze gemeente opnieuw de parel aan de westkust 
te maken, voor jong en oud.

Monique Hellings

•   67 jaar

Als gepensioneerd zaakvoerder van een belangrijk immobiliënkantoor in De Panne weet Rudy 
dat de strijd tussen de kustgemeenten bikkelhard is. Elke gemeente wil de beste, de mooiste, 
de properste en de meest aantrekkelijke zijn. Toerisme is de goudader voor onze tewerkstelling 
en welvaart, maar brengt ook heel wat noden met zich mee. Verkeershinder en -onveiligheid zijn 
een permanente bekommernis voor onze landelijke gemeente Adinkerke. De N-VA houdt niet van 
loze beloftes en daarom wil Rudy zich bij ons inzetten voor een sterker beleid en voor onafgewerkte 
en prioritaire dossiers zoals de Dumontwijk, Zeelaan en Zeedijk.

Rudy Berquin



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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