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Kies op 14 oktober N-VA omdat:
•  u verandering wilt in onze Vlaamse gemeente.
•  onze ploeg veel jonge enthousiaste kandidaten 

telt met frisse ideeën.
•  wij niemand in de steek zullen laten.
•  wij zorg dragen voor zowel onze jonge 

gezinnen als onze senioren.

•  wij een echt sociaal beleid willen voeren  
(niet enkel voor de vriendjes).

•  u een strikte toepassing van de 
migratiewetgeving wenst.

•  u het beleid van brandjes blussen beu bent.

Beste inwoner,
N-VA De Panne-Adinkerke werkte deze 
zomer hard aan haar programma, dat ziet 
u op www.n-va.be/depanne en op de  
Facebookpagina N-VA De Panne 
Adinkerke. Vol enthousiasme en realisme 
zetten we ons in voor uw toekomst en die 
van uw (klein)kinderen. Onze boegbeelden 
Geert Bourgeois, Theo Francken, Jan 
Jambon, Ben Weyts, Sander Loones, 
Bart De Wever, … steunen ons volop.

Adinkerke groeit, maar bloeit niet.  
We willen de gezinnen, senioren en alle  
inwoners een leefbaar en veilig dorp bieden.  
Jong en oud moeten elkaar kunnen 
ontmoeten in een zone met speelplein, 
sportfaciliteiten, zitbanken, …  
Veilig wandelen en naar school fietsen 
moet mogelijk zijn. Ook het fileleed  
moeten we zo snel mogelijk aanpakken.

Oud zeer, zoals het afvalbeleid,  
mobiliteit en toegankelijkheid, moet  
eindelijk verholpen worden.  
De gladde betegeling en de toegankelijkheid 
in onder meer de Zeelaan zijn  
onaanvaardbaar. We zitten in de ‘groene’ 
nesten: steeds meer groen verdwijnt.  
De N-VA plaatst aandacht voor natuur,  
milieu, energie, duurzaamheid en 
dierenwelzijn hoog op de agenda.

Tweedeverblijvers dragen financieel hun 
steentje bij en verdienen inspraak.  

Omdat eenzaamheid te vaak voorkomt, 
werken we een ‘nooit-alleen-plan’ uit. 
Nieuw samengestelde gezinnen, eenouder- 
gezinnen, holebi’s en alleenstaanden krijgen 
onze steun. Iedereen die onze waarden 
deelt, moet de kans krijgen om deel te 
nemen aan onze gemeenschap. Wij zijn 
voor een sterk sociaal en inclusief beleid 
in een Vlaamse gemeente.

De Panne trekt toerisme aan en kan tot de 
top vijf van de Vlaamse kust behoren.  
Maar dat vraagt om kwaliteitsvolle horeca- 
en winkelvoorzieningen, aantrekkelijke 
evenementen, een degelijk parkeerbeleid 
en een sterk lokaal ondernemerschap.  
We willen ook ons erfgoed, onze natuur 
en zeedijk inzetten als troeven. Een toeris-
tentaks moet zorgen voor meer inkomsten. 
De N-VA zal (sport)verenigingen en het 
culturele aanbod steunen.

Dat alles is slechts een greepje uit ons 
programma. Voor meer info kunt u  
terecht op onze website en Facebook- 
pagina. Neem gerust contact met ons op. 

Op 14 oktober vragen wij uw vertrouwen 
en uw stem. Alle kandidaten op onze lijst 
zullen blijven ijveren voor een  
veilige toekomst in een welvarend  
De Panne-Adinkerke. 

Alvast bedankt voor uw steun!

Cindy Verbrugge
Lijsttrekker

Kandidaat-burgemeester 
voor elke Pannenaar en 

Adinkerkenaar

Noël De Gryse, lijstduwer
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Uw kandidaten

VERBRUGGE Cindy
De Panne
46
Kandidaat-burgemeester 
voor iedereen in Adinkerke 
en De Panne

1

BERQUIN Rudy
De Panne
67
Inspraak, erfgoed 
en Dumontwijk, 
tweedeverblijvers

2

BRUYNOOGHE Sylvie
Adinkerke
37
Gezondheid, welzijn, 
eenzaamheid, armoede, 
senioren, jeugd

3

VERMEULEN  
Lisse-Lotte
De Panne
37
Jeugd, sport, verenigingen, 
strand en zee

4

ROSSEEL Bruno
De Panne
60
Heraanleg Zeelaan, 
afvalbeleid, lokale economie, 
sport en parkeerbeleid

5

MORTIER Andrew
Adinkerke
43
Veiligheid, toegankelijkheid, 
mobiliteit, lokale economie

6

BEUN Alan
Adinkerke
20
Activiteiten voor jongeren, 
parkeerbeleid, leefbaar 
Adinkerke

7

HOUPELYNE Steve
Adinkerke
44
Veilig fietsen, natuur en 
milieu, dierenwelzijn, 
afvalbeleid

8

VERVAQUE Jessica
Adinkerke
44
Werkgelegenheid, lokale 
economie, leegstand, 
Plopsaland en parkeerbeleid

9

WULLEMAN Heidi
De Panne
41
Kinderopvang, jeugdbeleid, 
zorgbeleid, afvalbeleid, 
welzijn, gezondheid

10

DEWULF Armand
De Panne
49
Kansarmoede, sociaal beleid, 
verenigingen, eenzaamheid

11

IMHOF Frank
De Panne
59
Efficiënt bestuur, visserij, 
natuur en milieu,  
Vlaamse kust

12
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Een sterke ploeg voor De Panne-Adinkerke

Kunt u op 14 oktober niet gaan stemmen? Geef ons een seintje, dan 
zoeken we samen een oplossing. Geraakt u niet in het stemlokaal? 
Wij brengen u graag. Neem contact op via noel.degryse@n-va.be

TICKET Kathleen
De Panne
59
Openbaar vervoer, natuur 
en milieu, afvalbeleid, 
woongelegenheid

13

SMETS Jean
De Panne
65
Vlaamse identiteit, cultuur 
en eigenheid

14

DEPOORTER Nathalie
De Panne
43
Dierenwelzijn, natuur, 
afvalbeleid, horeca, 
integratie, kindvriendelijkheid

15

DELSART Antoine
De Panne
19
Jeugd, sport, welzijn, 
nachtveiligheid, zieken en 
senioren, toegankelijkheid

16

SENNESAEL Stéphanie
De Panne
34
Betaalbaar wonen, zorg, 
gezondheid, welzijn, 
communicatie

17

VAMPOULLE Christopher
Adinkerke
34
Brandweer, sport, veiligheid, 
verenigingen, Adinkerke,  
jeugd

18

THEOCHARI Maria
De Panne
33
Inburgering en integratie, 
cultuur, muziek, jeugd

19

HELLINGS Monique
De Panne
65
Integratie, horeca, toerisme, 
fietspaden, senioren, 
alleenstaanden

20

DE GRYSE Noël
Adinkerke
66
Integraal mobiliteitsplan, 
openbare werken, cultuur, 
openbaar vervoer

21

1. VERBRUGGE Cindy

2. BERQUIN Rudy

3. BRUYNOOGHE Sylvie

4. VERMEULEN Lisse-Lotte

5. ROSSEEL Bruno

6. MORTIER Andrew

7. BEUN Alan

8. HOUPELYNE Steve

9. VERVAQUE Jessica

10. WULLEMAN Heidi

11. DEWULF Armand

12. IMHOF Frank

13. TICKET Kathleen

14. SMETS Jean

15. DEPOORTER Nathalie

16. DELSART Antoine

17. SENNESAEL Stéphanie

18. VAMPOULLE Christopher

19. THEOCHARI Maria

20. HELLINGS Monique

21. DE GRYSE Noël



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 moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

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


