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N-VA De Panne vindt dat de kust behoefte heeft aan een nieuw elan.  
Vooral voor de volgende uitdagingen willen we meedenken aan een  
oplossing. Zo kunnen we een weg inslaan die iedereen ten goede komt.
Er is veel kansarmoede in onze gemeente. 
Dat heeft onder meer te maken met het feit 
dat de kust, net zoals de grote steden, een 
magneet is voor mensen die hier of in 
Engeland het paradijs denken te vinden.  
De N-VA vindt daarom dat het zogenaamde 
OCMW-shoppen strenger aangepakt moet 
worden. Strengere voorwaarden opleggen, 
is een eerste stap.

De kust vergrijst aan een snel tempo: het 
legioen zestigers en zeventigers dat het hele 
jaar van de zee geniet, blijft groeien. Voor 
De Panne en Adinkerke is het niet eenvou-
dig om dit in goede banen te leiden, onder 
meer via voldoende sociale voorzieningen en 
jong personeel. Voor de N-VA moet er een 
nieuw ouderenbeleid komen, specifiek voor 
de kust. De meeste kustappartementen zijn 
immers niet aangepast aan bewoners met 
een fysieke handicap of rolstoelgebruikers. 
Elke nieuwbouw zou daar wél rekening mee 
moeten houden.

Een hecht sociaal en economisch 
weefsel
De overheid dient de kust aantrekkelijk te 
maken voor iedereen. Jongeren en hoog- 

opgeleiden vertrekken door gebrek aan jobs 
en een gebrek aan betaalbaar wonen. Het 
gekke is dat de gefortuneerde senioren  
hiervan een oorzaak zijn. Bouwontwikke-
laars kopen namelijk betaalbare woningen 
op om er tweede verblijven van te maken. 
Jonge gezinnen staan in de kou en moeten 
elders op zoek naar een betaalbare woonst. 
De N-VA wil hen een toekomst geven in 
onze gemeente.

Ook de ondernemers verdienen meer 
steun, want zij zorgen voor jobs. Zij mogen 
evenveel aandacht krijgen als de mensen  
die uit de boot vallen. Wie succes heeft,  
initiatief neemt en werk geeft, moeten we 
aan boord houden. Want de kust heeft  
enkel een toekomst als  het sociaal en  
economisch weefsel hechter  
wordt.

 Jean Smets 
Secretaris N-VA  
De Panne- 
Adinkerke

N-VA wil de kust een nieuw elan gevenBeste lezers,

De voorbije zomer droegen vooral 
de verschillende initiatieven van 
de verenigingen en zelfstandigen 
bij tot een drukke zomeragenda 
en een leuke sfeer. 

Via sociale media uitten heel 
wat bezoekers hun lof daarover 
door talloze mooie foto’s van hun 
vakantie in De Panne en Adin- 
kerke te plaatsen op Facebook en 
Instagram. 

Andere thema’s verhitten de 
gemoederen. De herinrichting van 
de markt, het verdwijnen van de 
golf aan het rondpunt van de  
Esplanade, de nakende afbraak 
van hotel Mon Bijou en het 
verdwijnen van de frituur op 
de markt – allemaal zijn ze het 
gevolg van een ondoordacht op-
treden van het gemeentebestuur.

De volgende gemeentelijke 
verkiezingen liggen ondertussen 
ook aan de horizon. Binnen een 
jaar kan u een keuze maken voor 
verandering. Deze kracht van 
verandering kan slechts op gang 
gebracht worden door N-VA De 
Panne-Adinkerke. We roepen u 
dan ook op om samen met ons 
aan deze verandering te werken.

 Frank Imhof
Afdelingsvoorzitter

  Onze prachtige en unieke gemeente 
heeft nood aan verandering.

 Knoeiwerk bij nieuwe wegen p.2 Properste gemeente van het land? p.3



depanne@n-va.be

2

Knoeiwerk bij nieuwe  
wegen in De Panne
Bij de vernieuwing van de wegen in de Brouwersstraat, 
Tegethoflaan, Vanelverdinghestraat, Nachtegaalstraat en 
Verenigingsstraat werden voor de verkeersdrempels scher-
pe betonnen boordstenen gebruikt. Deze drempels zijn 
echter te steil. Tweewielers hebben het er lastig mee en ze 
zorgen voor veel lawaai van passerende auto’s. Bovendien 
staan er geen verkeersborden die de drempels aangeven. 

Op de kruispunten ligt de straat op dezelfde hoogte als de stoep, waar-
door auto’s gewoon de hoek afsnijden. Kinderen zien bovendien het 
verschil tussen de straat en de stoep niet. De bocht aan de hoek Vanel-
verdinghestraat - Brouwersstraat is dan weer moeilijk te nemen met 
twee kruisende auto’s. Er was nochtans genoeg ruimte aanwezig om dit 
probleem op te lossen. Geen verbetering dus in vergelijking met vroeger. 
Integendeel: de bloembak daar maakt het bestuurders extra moeilijk.

Door de veelvuldige klachten werd op de hoek van de Brouwersstraat en 
de Tegethoflaan één rand uitgebroken en een andere testdrempel aange-
legd. Een afschuwelijk lelijke oplossing door de zeer slordige randafwer-
king van het asfalt langs de watergreppels. En dan spreken we nog niet 
van het prijskaartje!

Dit is nog maar een voorsmaakje voor de geplande heraanleg van de 
straten rond de Koninginnelaan, waar naar verluidt hetzelfde concept 
zou gebruikt worden, en de Markt. Als dit de pluim op de hoed van de 
huidige coalitie moet voorstellen, dan beseft u dat verandering meer dan 
ooit nodig is. 

Bij het ter perse gaan van dit artikel vernamen we dat - wegens de massale klachten - een deel van deze drempels opgebroken 
werd en vervangen door gegoten beton. Afschuwelijk lelijk en dit voor een nieuw project. En wie zal dat betalen?

OCMW De Panne wordt bouwpromotor
Niet zo lang geleden verkocht het OCMW 23 serviceflats voor 1,79 miljoen euro. Maar nu komt de meerder-
heid blijkbaar tot het inzicht ze toch iets moet doen voor de ouder wordende bevolking van onze gemeente. 
Daarom kocht het OCMW een vervallen pand in de Demolderlaan aan. De bedoeling is om er vier flatjes 
te realiseren. Voorlopig begrote kostprijs: 400 000 euro per flat! Een bedrag waarvoor je al gauw een mooie 
nieuwbouw gezinswoning kan aankopen. 
Het gebouw komt zo duur uit dat de meerderheid in de OCMW-
Raad besloot dat dit gebouw niet geschikt is om verhuurd te 
worden als sociale woning. Enkel N-VA-raadslid Pieter Goderis 
verzette zich tegen deze bizarre beslissing, waarbij het OCMW 
van De Panne een verhuurder wordt voor de kapitaalkrachtigen 
op de private markt. De N-VA vindt dat geen kerntaak van het 
OCMW. Het kan voor ons ook niet dat er zo slordig met het geld 
van de inwoners wordt omgesprongen.  

Onduidelijke financiering
Rond de financiering zijn er bovendien onduidelijkheden: een 
gedeelte van de gelden zou komen van een erfenis die als doel 
had om iets sociaals te doen voor de bevolking. Een ander deel 
van geld van het lokaal opvanginitiatief. Geld dat niet voor 
privé-initiatieven gebruikt mag worden. 

De meerderheidspartijen laten horen dat ze dit project zien als 
een investering waarop ze een mooie winst kunnen maken. 
N-VA De Panne-Adinkerke kan zich daar niet in vinden en blijft 
zich verzetten tegen het project. Het OCMW moet geen bouw-
promotor spelen met middelen voor sociaal beleid. 
 
Wordt vervolgd ...

 Pieter Goderis
OCMW-raadslid
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Zijn wij de properste  
gemeente van het land?
Het gemeentebestuur trekt 250 000 euro uit om 
onze gemeente tot de properste van het land te 
maken. Maar het N-VA-voorstel om plastic zakjes 
te verbieden werd op de gemeenteraad weggestemd. 
Nochtans zijn net die zakjes vaak een oorzaak van 
zwerfafval op stranden, straten en in de natuur.

Een studie van de Universiteit Gent toont aan dat er zich drin-
gend maatregelen opdringen. De situatie op onze stranden is 
dramatisch, met gemiddeld 6 500 items per 100 meter waarvan 
95 procent plastic is. 

Per 100 meter levert dat zo’n 9 kg afval op, soms zelfs tot 33 kg. 
En de toestand in het water is nog erger. Niet verwonderlijk dus 
dat de kustgemeenten gemiddeld 32 400 euro per jaar besteden 
aan het opruimen van de stranden. Daarom vraagt de N-VA dat 
de gemeente een goed voorbeeld geeft door plastic zakjes te ban-

nen. Voor het gebruik van elke ander plastic 
wegwerpmateriaal op het strand kan men zelfs het politie- 
reglement aanpassen. De alternatieven voor deze tasjes zijn 
bovendien legio: papieren tasjes, bio-afbreekbare en  
composteerbare draagtassen, bakken…

Wat is uw mening over De Panne en Adinkerke?  
Jacques Loontjens hoort het graag van u. U kan hem een mailtje sturen via 
jacques.loontjens@n-va.be. Discretie is gewaarborgd.

  Frank Imhof
Voorzitter N-VA De Panne-Adkinkerke

Jacques Loontjens  
luistert naar u!
Jacques Loontjens werd in 1952 ge-
boren in een Vlaams-Nationalistisch 
warm nest in Tielt. Hij verhuisde 
eind jaren zeventig naar Kortrijk, 
maar noemt zich sinds 2003 met 
trots een De Panne- Adinkerkenaar. 

“Ik ben al decennia verliefd op de prachtige wandelingen in De Panne en de 
Westhoek”, zegt Jacques. “Maar als ik het daarover heb met mijn kennis-
sen en vrienden, kunnen zij dat maar moeilijk geloven. Zij zien De Panne 
vaak als een oubollige, verouderde gemeente, een vuile gemeente waar 
zelfs Nederlandstalige toeristen in het Frans worden aangesproken. Ook de 
belastingen, de aankoopprijzen van appartementen en de leegstand in de 
winkelstraten zien zij als een smet op het imago van De Panne.”  

“De perceptie over De Panne is dus ronduit negatief bij veel Vlamingen. 
Niet alleen als locatie voor een dagtrip, maar ook om er te wonen, leven en 
werken. Gelukkig wil de N-VA daar iets aan doen”, stelt Jacques.

Weldra hoger  
treinperron voor 
buggy’s en  
rolstoelen?
Ondanks de nabijheid van het station van 
Adinkerke bij Plopsaland, en de gemakke- 
lijke aansluiting met de kusttram, komen 
nog steeds veel toeristen met de wagen naar 
onze gemeente. 

Het perron in Adinkerke is namelijk te laag 
om voldoende comfort te kunnen bieden aan 
mensen met een buggy of een rolstoel. Op die 
manier kan de trein moeilijk dienen als vol-
waardig alternatief voor de auto. 
 
Volksvertegenwoordiger Rita Gantois uit  
Koksijde had eerder al druk gelegd bij de 
minister van Mobiliteit om de treinverbinding 
tussen Brussel en onze gemeente te verbete-
ren. Nu zal zij bij  de minister peilen hoe de 
plannen vorderen om een perronverhoging uit 
te voeren in het station.

 Rita Gantois,
Kamerlid

Neem contact met ons op ...

Om mee te werken aan onze afdeling.
Om lid te worden van de N-VA.
Om ons een probleem te melden.
Om mee werken aan ons verkiezingsprogramma.

Stuur daarvoor een mail naar depanne@n-va.be of sms of bel naar  
0476 53 32 23. 



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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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