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VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: VICKY DEREERE, PRIORIJHOFSTRAAT 22, 8450 BREDENE

Veilig thuis in een welvarend Bredene

Beste Bredenaar
N-VA Bredene wenst u om te beginnen een prachtig  
nieuw jaar. 2018 was een belangrijk jaar voor alle lokale 
politieke partijen. Onze afdeling is met een sterke, samen-
hangende groep naar de verkiezingen getrokken, samen 
met onze kartelpartner. Toegegeven, het resultaat was niet 
helemaal wat we verwacht hadden. 

Maar onze ingesteldheid was, is en blijft positief.  
De komende zes jaar zullen we constructief, dynamisch  
maar ook kritisch aan het werk gaan voor Bredene en  
zijn inwoners.

Bredene staat op korte termijn voor een aantal uitdagingen. 
Met de juiste aanpak bieden die een kans om onze gemeente 
nog dynamischer, aantrekkelijker en veiliger te maken.  
We denken onder andere aan het nieuwe zwembad, de uitbrei-
ding van het politiekantoor en het woonzorgcentrum Jacky 
Maes. En daarbovenop zijn er nog de vele andere dossiers  
rond mobiliteit, veiligheid, dierenwelzijn, lokale economie …

We hebben de nieuwe legislatuur alvast goed ingezet met een 
geslaagde nieuwjaarsreceptie op 13 januari. Gastspreker  
Ben Weyts wist veel volk naar de Après-Shop te lokken. 

Wij kijken ernaar uit om samen met u verder vorm te geven 
aan onze mooie gemeente en bedanken u alvast voor het 
vertrouwen!

N-VA Bredene wenst u een gelukkig en gezond 2019!

Mede dankzij Ben 
Weyts was onze 
nieuwjaarsreceptie 
een echte voltreffer!
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Het verkiezingsjaar 2018 in beeld ...

Januari
Onze jaarlijkse nieuwjaarsdrink met 

gastspreker Wilfried Vandaele.

Maart
N-VA Bredene neemt deel aan 

de Grote Schelpenteldag.

Mei
Moederdagactie bij de Bredense bakkers. Juni

Vaderdagactie bij de Bredense bakkers.
De N-VA-bus op toer in Oostende.

Juli
Teambuilding bij 
N-VA Bredene.

September
Officiële voorstelling van ons 

kartel en de kandidaten voor de 
verkiezingen.

Oktober
Campagne voeren per fiets.

November
Onze jaarlijkse quiz.

April
Voorstelling van 
ons kartellogo 

Nieuwe Slagkracht.

April
Opnames voor ons online promofilmpje.
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Vanop de vierde plaats op de kartellijst 
werd Vicky verkozen als eerste opvolger. 
Daarvoor wil ze de Bredense kiezer 
hartelijk bedanken. 

Van voormalige afdelingsvoorzitter  
Sofie Ramboer kreeg Vicky het  
vertrouwen om het mandaat van  
gemeenteraadslid op te nemen. Haar 
doel is om het vele werk dat onze partij 
de afgelopen zes jaar geleverd heeft,  
verder te zetten. Ze wil de N-VA- 
kiezer in Bredene een stem geven in de 
gemeenteraad. In een gemeente in volle 
groei is het belangrijk om de inwoners, 
zowel jong als oud, te blijven onder-
steunen. 

De tekortkomingen rond mobiliteit  
en toegankelijkheid blijven speerpunten  
van onze afdeling. Zowel bij de  
organisatie van evenementen als bij 
infrastructuuraanpassingen. Ook de 
opvolging van enkele grote projecten 
staat op onze agenda. Denk maar aan  
het nieuwe zwembad, het nieuwe politie- 
kantoor, het woonzorgcentrum Jacky 
Maes … 

Vanuit de oppositie op een kritische  
en constructieve manier het beleid  
beoordelen om te komen tot  
verbetering voor de Bredenaars. 
Daar wil Vicky zich de komende zes 
jaar ten volle voor inzetten.

Anuschka is gemeenteraadslid en 
bestuurslid van onze afdeling. Ze is al 
haar kiezers enorm dankbaar voor het 
vertrouwen en zal zich blijven inzetten 
voor een transparant beleid. Ze wil  
verder werken aan een haalbare  
toekomst voor iedereen, ook voor  
de jongeren en kansarmen onder ons.

De voorbije zes jaar zetelde Anuschka ook 
in de politieraad van Bredene/De Haan.  

Die raad gaf onder meer goedkeuring 
voor nieuwe voertuigen en voor de 
bouw van een nieuw politiebureau. Het 
bouwproject zal in de nieuwe legislatuur 
verder bekeken worden. De politie 
van Bredene en De Haan kon dit jaar 
ook achterstallige verkeersbelastingen 
innen na verkeerscontroles. Ook de 
komende zes jaar gaat Anuschka weer 
voor een goeie samenwerking!

Nieuw verkozen is Therèse Vanneste, 
bestuurslid en ledenverantwoordelijke 
van N-VA Bredene. Samen met de andere 
mandatarissen wil ze constructieve  
veranderingen realiseren.

Vooral dierenwelzijn ligt haar na aan 
het hart. Ze wil het voorbeeld volgen van 
N-VA-minister Weyts, die op dat vlak 
al heel wat actie ondernam. Met het 
vernieuwde zwerfkattenbeleid – meer 
steriliseren, schuilhokjes plaatsen en voer 
voorzien – zijn we volgens Therèse op de 
goede weg. Andere goede ideeën zijn de 
samenstelling van een vangersteam,  

een dierenmeldpunt, een dierenpolitie, 
chippremies, hondenweides en schut- 
hokken voor weidedieren.

Als dagelijks fietser pleit Therèse ook 
voor comfortabele, effen fietspaden en 
veilig verkeer. Onze ploeg hecht belang 
aan ecologisch bewustzijn en zet onder 
meer in op renovatie. Ook groene zones 
zijn nodig. Op sociaal vlak denken  
we aan premies voor mantelzorgers,  
senioren en andersvaliden en meer 
buurthuizen ter integratie van nieuw- 
komers.

Uw N-VA-verkozenen

Vicky Dereere

Anuschka Steen

Therèse Vanneste



De Verandering werkt 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement
Bert Maertens | Lijsttrekker
• 36 jaar - Izegem
• Burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger

Maaike De Vreese | 2de plaats
• 34 jaar - Brugge
• Adviseur asiel en migratie bij Dienst Vreemdelingenzaken

Axel Ronse | 3de plaats
• 37 jaar - Kortrijk
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Sander Loones | Lijsttrekker
• 40 jaar - Koksijde
• Voormalig minister van Landsverdediging en Ambtenarenzaken
• Voormalig Europarlementslid

Yngvild Ingels | 2de plaats
• 39 jaar - Menen
• Veiligheidsspecialist

Björn Anseeuw | 3de plaats
• 42 jaar - Oostende
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

West-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 


