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Iedereen kent wel iemand die dagelijks of regelmatig de trein neemt 
richting Gent of Brussel. Of het nu een pendelaar, student of toerist is. 
Eén ding staat vast: de situatie is veranderd nu het nieuwe vervoersplan 
in voege is getreden.

Kathleen Ticket: “Vroeger was het recht-
streeks treinen naar Brussel, nu met een 
overstap in Gent. Voor het nieuwe plan 
reed de trein rechtstreeks van De Panne 
naar Brussel-Zuid in 1 uur en 50 minuten. 
Nu is dat meer dan twee uur geworden.” 
Onze trein is nu een omnibus.

De studenten voor Gent klagen steen en 
been dat de trein op vrijdagavond stampvol 
zit tot Lichtervelde. Dit is niet plezant voor 
de reizigers. Waar zijn de dubbeldekkers 
gebleven? Verdwenen. Blijkbaar zijn ze niet 
meer nodig. De dienstverlening is er ook 
niet meer naar. De loketten van Koksijde 
en Kortemark, Veurne en Kortemark zijn 
gesloten. Het loket van Veurne sluit eind dit 

jaar en is enkel open van 6 tot 14 uur.  
De Panne heeft zelfs een gebroken dienst. 
Tussen 11 en 16 uur kan je er niet meer 
terecht voor de aankoop van vervoer- 
bewijzen, aanmaak van abonnementen  
en alle andere info. Niet iedereen heeft 
internet thuis. Er staat wel één verkoop- 
automaat op de perrons, maar die moet  
ook nog functioneren.

Gelukkig zijn er nog de treinbegeleiders  
en machinisten die hun werk zo goed 
mogelijk vervullen. Wat als ze de ‘kaartjes-
knippers’ nog willen afschaffen op  
tijdstippen zoals vroege en late diensten  
op bepaalde lijnen? Dat belooft voor de  
reizigers. Hopelijk komt het niet zover.

Lijn 73 is gedegradeerd tot tweederangslijnVoorwoord

Op 13 maart hield onze lokale afde-
ling haar afdelingsverkiezingen. De 
bestuursleden zijn:

Voorzitter: Frank Imhof

Ondervoorzitter: Noël De Gryse

Secretaris: Jean Smets

Ledenverantwoordelijke:  
Dorien Vandermeersch

Penningmeester en gemeenteraads-
lid: dr. Mieke Logier

Webverantwoordelijke:  
Danny Christiaens

Communicatieverantwoordelijke: 
Dimitri Imhof

Evenementenverantwoordelijke: 
Kathleen Ticket en Rita Decrock

Bestuurslid en OCMW-raadslid: 
Pieter Goderis

Ondertussen komen de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen al 
dichterbij. Wij willen er graag voor u 
zijn en doen een warme oproep aan 
al de inwoners van onze gemeente 
om samen met ons de weg uit te 
tekenen voor de toekomst van onze 
mooie gemeente.

Vooral van de jongeren verwachten 
we een actieve deelname. Bouw sa-
men met ons aan de toekomst van 
onze gemeente! Geïnteresseerden 
kunnen steeds contact opnemen 
met één van onze bestuursleden.

Frank Imhof
Voorzitter N-VA De Panne

20 augustus: barbecue N-VA De Panne
Iedereen welkom in het Gemeenschapshuis Kerkweg te Adinkerke vanaf 18.30 uur.
Prijs: volwassen 15 euro en kinderen 10 euro. Inschrijven: depanne@n-va.be of bij 
Mieke Logier (0475647854) of op rekeningnummer BE20 7310 1381 1256.
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Onze Noordzee mag geen Middellandse zee worden
In het Europees parlement volgt Sander Loones (Koksijdenaar en nationaal N-VA-ondervoorzitter) de 
asielcrisis op. Met een Europese, nationale, regionale én lokale blik. Want spreken over de asielcrisis, 
is niet alleen spreken over een ver verwijderd Europees probleem. De crisis is ook zichtbaar in onze 
Westhoek. Sinds enkele maanden worden asielzoekers opgevangen aan de kust. En wanneer de grens 
in Griekenland open staat, voelen we dat ook in onze gemeenten. Asielzoekers en illegale migranten 
die via Frankrijk het Verenigd Koninkrijk willen bereiken, kunnen ook wantoestanden in onze regio 
veroorzaken. Dit alles zorgt voor veel vragen en bezorgdheden over onze veiligheid en het toeristisch 
imago.

Het aantal asielzoekers dat naar Europa komt, is 
alvast drastisch teruggedrongen. In de winter wan-
delden 2000 nieuwkomers Europa binnen, elke dag 
opnieuw. De laatste maand lag het aantal op 6000. 
Op 3 dagen ontvingen we dus evenveel nieuwko-
mers als nu op 30 dagen. In gans België vangen we 
dus ook veel asielzoekers op. Meer zelfs dan ons 
rechtmatig Europees deel. Ook hier konden we de 
instroom terugdringen en zijn er in onze regio dus 
ook minder opvangplaatsen nodig. De voorstel-
len van de N-VA werken alvast. “Al maanden 
vragen we om pushbacks, en om een maxi-
mumlimiet in te stellen. Eerst werden 
we weggehoond voor onze voorstellen, 
intussen worden ze ingevoerd”, aldus 
Sander Loones.

Taalwetgeving in de Panne: geen vodje papier!

Propere kustgemeente echt realiseren
In het maandelijks infoblad ‘De Panne leeft’ pakte de meerderheid onlangs uit met een doelstelling voor 
2017 om van De Panne de properste kustgemeente te maken.

Het OCMW verkoopt zijn kantoorgebouw op de Koninklijke Baan 10 en de serviceflats  Kalmburg op de 
Lindelaan 10 voor een vriendenprijsje aan het Woon- en Zorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne.

Als OCMW-raadslid stelde Pieter Goderis regelmatig taalinbreuken vast aan de loketten van ons 
gemeentehuis. Na herhaaldelijk het gemeentebestuur hierover gecontacteerd te hebben, bleven deze 
inbreuken op de taalwetgeving doorgaan. Onder het mom van het hoffelijkheidsprincipe werden in De 
Panne systematisch burgers in een andere taal te woord gestaan.

Heel nobel, maar de N-VA verwacht ook wel daden 
die deze woorden ondersteunen. Zo organiseert onze 
gemeente elk jaar een evenement, ter gelegenheid van 
Halloween, in het Calmeynbos. Bij valavond worden 
lichtjes in het bos geplaatst zodat de deelnemers een 
parcours kunnen volgen. Hier is uiteraard niks mis mee, 
maar na afloop van dit spektakel en zelfs een hele tijd 
na het evenement blijven er grote confituurpotten met 
uitgebrande theelichtjes staan. Afdelingssecretaris Jean 
Smets: “Ten einde raad heb ik deze allemaal verzameld en 
naar de glasbollen gebracht. Ook het jaar ervoor was het 
van hetzelfde laken een broek.” 

De N-VA vraagt dus ook om achteraf op te ruimen en 
dus effectief van De Panne de properste kustgemeente te 
maken.

De N-VA-afdeling van De Panne- Adinkerke besloot om 
klacht neer te leggen bij de gouverneur. Uit onderzoek blijkt 
dat sommige personeelsleden de gewoonte hebben om snel 
over te schakelen naar het Frans of het Engels. Het blijkt 
zelfs dat inwoners van De Panne weigeren de Nederlandse 
taal te spreken. De taalwetten verplichten het gebruik van 
het Nederlands door ieder personeelslid en uiteraard ook 
door iedere mandataris van het openbaar bestuur.

De gouverneur heeft het gemeentebestuur ingelicht 
over de inbreuken op de taalwet.
Zij moeten nu maatregelen nemen om de taalwetten correct 
toe te passen. De N-VA is zeer tevreden dat het bestuur 
van De Panne eindelijk met een taalbeleid op de proppen 
komt. Dit taalbeleid draait momenteel proef binnen de 
werking van het OCMW. Om als inclusieve samenleving 
te kunnen functioneren, is het kennen van het Nederlands 
noodzakelijk. N-VA De Panne- Adinkerke zal het naleven 
van deze wetten blijven opvolgen.

“Voor mensen die in onze gemeente komen wonen is  
het kennen van de Nederlandse taal heel belangrijk.  
Het opent deuren zowel op gebied van tewerkstelling- 
als onderwijskansen.”

OCMW-raadslid Pieter Goderis

In het jaar 2015 werd voor dit patrimonium door het OCMW 
een schattingsverslag gevraagd aan twee verschillende 
experten met een tussenperiode van acht maanden. Het tweede 
schattingsverslag was 800.000 euro lager dan het eerste. 
Ondanks dit grote prijsverschil, beslist het OCMW om het 
patrimonium aan de laagste prijs te verkopen aan het Woon- en 
Zorgcentrum Sint-Bernardus.

Ten eerste heeft het OCMW hiermee andere kopers nooit de kans 
gegeven om te bieden op dit patrimonium. Ten tweede betekent 
het ook een verlies van 800.000 euro voor het OCMW, de 
gemeente en de belastingbetaler van De Panne.

Volgens de N-VA getuigt dit niet van een deugdelijk bestuur en 
gaat het hier vermoedelijk om een verkoop volgens de wens van 
één klant.

OCMW verkoopt serviceflats Kalmburg



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


