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Wat een jaar…
We hebben een enorm bewogen tijd achter de rug. Het 
coronavirus zorgt in heel Vlaanderen voor ophef, angst 
en onzekerheid. Toeristisch was er weinig, zeg maar bijna 
niets, te doen in vergelijking met vorige zomer. In onze en 
de negen andere kustgemeenten is de uitdaging om alles 
coronaproof te krijgen steeds een stukje groter.

Hoopgevende lokale cijfers
Het lukte ons wonderwel om het aantal besmettingen 
tijdens de eerste golf te beperken. Dat is te danken aan alle 
inwoners die de maatregelen al die tijd opvolgden. Ook een 
welgemeend dankjewel aan alle mensen in de zorgsector, 
onderwijs, buitenschoolse kinderopvang & crèches, woon-
zorgcentra enzovoort. Jullie hielden onze maatschappij 
draaiende met een onuitputtelijke inzet en motivatie.

Ook de medewerkers van ons lokaal bestuur verdienen een 
speciale vermelding. Ze gaven en geven het beste van  
zichzelf om deze moeilijke situatie onder controle te  
houden. Petje af voor de talrijke vrijwilligers die ons ter 
hulp sprongen. Een dikke pluim ook voor de redders, 
ambulanciers, brandweerlui, politie,… die hun steentje 
bijdroegen om ieders veiligheid te garanderen.

De toeristische strand- en horeca-uitbaters moesten hun 
zaak in een mum van tijd herinrichten, de schoolgaande 
jeugd schakelde noodgedwongen over op thuisonderwijs en 
onze jeugdverenigingen zochten naar creatieve oplossingen 
om kampen te laten doorgaan. Chapeau! Jullie zin voor 
verantwoordelijkheid is onze hoop is voor de toekomst.

Positieve ingesteldheid
Een toekomst waarin we met z’n allen hoogstwaarschijnlijk 
nog even zullen moeten ‘bubbelen’. Maar laat ons de  
komende tijd toch positief tegemoet gaan. Ondanks alle 
kommer en kwel kenden we ook veel mooie momenten 
tijdens de lockdown: het klokkenluiden op initiatief van 
priester Houtman, de duizenden beschermingsmaskers 
door Sam Decoussemaecker & co, de babbels met de buren 
om acht uur ’s avonds, de mooie wandelingen en  
fietstochten, de unieke gezinsmomenten, de lekkere  
take-away-maaltijden, de tuinpleziertjes, de staycation,… 

Het coronavirus is nog niet verslagen, maar we weten wat 
ons te doen staat om gezond te blijven. Neem het glas in 
de hand en toost op een veilige en 
gezonde winter!

Cindy Verbrugge
Schepen

Steun elkaar in deze bijzondere tijden!
De langverwachte tweede coronagolf treft onze gemeente ook dit keer weer bijzonder 
hard. De horeca, die de afgelopen maanden grote inspanningen leverde, ligt volledig 
stil. Veel andere sectoren konden hun activiteiten nog niet hervatten of staan onder 
enorme druk. Financieel wordt dit voor velen helaas een zeer moeilijke periode.

Bovendien zijn ook eenzaamheid en isolement een gevaar in deze donkere maanden. 
Daarom lanceren we nogmaals een warme oproep aan alle inwoners van De Panne  
en Adinkerke: steun onze lokale ondernemers door lokaal te kopen en heb vooral 
aandacht voor de mensen rondom je die het moeilijk hebben. Soms is een klein gebaar 
voldoende om onze samenleving warmer en beter te maken. Veel moed aan iedereen, in 
het bijzonder aan de mensen in de zorg. Samen geraken we erdoor!
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Vlaamse ministers op bezoek in De Panne

Historische zeilwagens zorgen voor spektakel
Ter gelegenheid van Open Monumentendag stelden RSYC vzw en Historic Sand Yachts International enkele unieke en historische 
zeilwagens voor. Onder een schitterende blauwe hemel en met het strand als decor, namen ze het zelfs tegen elkaar op in een heuse 
wedstrijd.

De Panne is de bakermat van de zeilwagensport. De oude 
wagens maken dan ook deel uit van ons erfgoed. Reden genoeg 
voor erfgoedminister Matthias Diependaele om een kijkje te 
komen nemen. Hij genoot samen met volksvertegenwoordiger 
Sander Loones, schepen Cindy Verbrugge, het lokaal bestuur en 
enkele N-VA-bestuursleden van het prachtige spektakel.

Een bezoek aan de tentoonstelling ‘Het erfgoed van de interna-
tionale zeilwagensport en de clubhuizen in De Panne’ was een 
mooie afsluiter van zijn bezoek. Proficiat aan de organisatoren!

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming.

De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met 
hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u.

Wilt u uw toekomst in eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u 
dat dat alleen kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 45.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

Van links naar rechts: Volksvertegenwoordiger Sander Loones, 
Vlaams Minister Matthias Diependaele, Schepen Cindy 

Verbrugge, N-VA-lid in het bijzonder comité Noel De Gryse, 
Ondervoorzitter Frederick Launoy en Ellen Launoy. 

 Vlaams minister Zuhal Demir samen met schepen  
Cindy Verbrugge, Noël De Gryse en Frederick Launoy.

Herstellingswerken aan de ‘Sahara’ van start
Op zondag 4 oktober startte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de 
werken in het Westhoekreservaat. Die moeten ervoor zorgen dat de stuifduin wordt 
hersteld. Omdat het gebied een van de meest uitgestrekte van West-Europa was, 
kreeg ze de bijnaam de ‘Sahara’.

Intussen blijft van die stuifduin niet veel meer over. Daarom startte het agentschap 
Natuur en Bos met beheerwerken om de duin in eer te herstellen en het zand opnieuw 
te laten stuiven. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kwam de symbolische 
eerste machinale spadesteek geven bij aanvang van de werken. Ze werd verwelkomd 
door onze burgemeester, projectleider Jean-Louis Herrier, regiobeheerder  
Evy Dewulf en enkele leden van het afdelingsbestuur.
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N-VA-bestuur schenkt Pannebons
In maart kocht onze lokale N-VA-afdeling Pannebons aan. 
Elke bon kostte 50 euro, maar had een waarde van 55 euro. 
De actie gaf onze lokale handelaars de nodige zuurstof om 
de lockdown te overbruggen. Maar niet alleen zij hebben het 
financieel moeilijk.

Daarom beslisten we om de Pannebons te schenken aan Stephan 
Houtman, onze lokale pastoor. Hij zorgt ervoor dat ze terecht-
komen bij de gezinnen die een extra financieel duwtje in de rug 
kunnen gebruiken.

N-VA De Panne-Adinkerke dankt pastoor 
Houtman voor zijn bereidwilligheid om de 
objectieve en anonieme verdeling van de 
Pannebons op zich te willen nemen.

Coronazomer zonder al te 
grote gevolgen
De afgelopen maanden werd ons land overspoeld door een  
onzichtbare en onbekende vijand. De nationale lockdown 
zorgde voor een stevig verstoorde voorbereiding van het 
zomerseizoen. Die periode is voor een toeristische gemeente 
zoals De Panne nochtans essentieel. Onze gezondheid heeft 
echter altijd voorrang op economische belangen.

Het gemeentebestuur nam de nodige maatregelen om social 
distancing te garanderen, maar ondertussen toch te genieten 
van ons prachtige strand en overweldigende natuur. We zorgden 
uiteraard ook voor economische ondersteuning van de  
toeristische sector.

Onze stranduitbaters konden, mede onder impuls van de N-VA, 
rekenen op de nodige steunmaatregelen om het hoofd boven 
water te houden. De Pannebons ondersteunden onze lokale han-
delaars en de Hotelbons moesten dan weer het verblijfstoerisme 
stimuleren. Door het mooie weer en de gepaste maatregelen, 
bleef de schade voor onze economie enigszins beperkt.

Binnenkort uitzicht op  
windmolenpark?
De Franse overheid wil een zeewindmolenpark openen tot 
tegen de Franse-Belgische grens. De windmolenparken zijn 
nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en een duurzame 
oplossing te creëren ter vervanging van kernenergie. De 
dichtste windmolen zou wel op slechts 13 kilometer van De 
Panne komen.

Principieel kan niemand problemen hebben met het project, zij 
het niet dat de grootste windmolens een drastische impact  
zullen hebben op het uitzicht vanop het strand van De Panne. 
De molens zullen bij helder weer zelfs zichtbaar zijn tot in  
Koksijde en Nieuwpoort. Wij stellen ons grote vragen bij het 
gebrek aan communicatie aan Belgische zijde.

Het dossier is ondertussen zover gevorderd zonder tussenkomst 
van onze bevoegde overheden dat het project tegenhouden geen 
optie meer lijkt. Maar onder het motto ‘niet enkel de lasten, 
maar ook de lusten’, zou een financiële compensatie hier toch 
wel op zijn plaats zijn. In Frankrijk zijn zelfs al een aantal  
vergaderingen gepland om het grote publiek te informeren.

 Noël De Gryse, Frederick Launoy en schepen Cindy Verbrugge overhandigen 
namens het N-VA-bestuur de Pannebons aan Stephan Houtman.

 De Zeelaan lag er verlaten bij tijdens het paasweekend in de lockdown.

 Een simulatie van de horizon gezien vanaf het Leopold I-standbeeld 
tijdens de nacht.

Pannebons

55 euro
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Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


