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Ruim een jaar geleden kondigde de bevoegde schepen aan om de strijd aan 
te binden tegen de grote leegstand in de toeristische zone van Bredene.
De N-VA stelt spijtig genoeg vast dat straks 
opnieuw een zomerseizoen start waarin 
maar liefst zeventien panden in de zone 
vanaf de Zeelaan tot aan het Visserkapelletje 
en de Koningin Astridlaan een  
troosteloze aanblik zullen hebben.

De gesprekken met een bedrijf, gespecia-
liseerd in het opstarten van pop-upzaken, 
zijn nog altijd niet afgerond waardoor de 
leegstand in de Bredense winkelpanden een 

doorn in het oog van de inwoners en haar 
talrijke toeristen blijft. Hier gaat opnieuw 
kostbare tijd verloren.

De vraag is ook of de dreiging van een 
stijgende leegstandtaks het ultieme  
redmiddel wordt. Een actief beleid loont 
vaak meer dan een verwijtend vingertje 
richting verhuurders. Misschien kunnen 
de kustburgemeesters ook dit item op hun 
agenda plaatsen?

Leegstand dringend aanpakken

Bredene 
is van  
iedereen

Onlangs kozen alle N-VA-leden 
een nieuw bestuur. Naast enkele 
trouwe, ervaren gezichten mogen 
we ook een aantal nieuwelingen 
verwelkomen. Met goeie moed en 
frisse ideeën beginnen we samen 
de voorbereidingen voor de volgen-
de gemeenteraadsverkiezingen. U 
vindt verder in deze editie een voor-
stelling van het lokaal N-VA-team.
Het blijft onze taak om de vinger 
aan de pols te houden en erover te 
waken dat onze geliefde gemeente 
correct bestuurd wordt. 

We vinden het een prioriteit u te 
informeren over het reilen en zeilen 
in Bredene en we maken ons sterk 
dat we in het tweede deel van 
de bestuurstermijn constructief 
kunnen blijven samenwerken: alert 
voor de tekortkomingen en inventief 
voor nieuwe voorstellen. 

Hiervoor rekenen we graag op 
uw hulp! U bent onze ogen, onze 
oren,… Kortom u bent van belang!

Meld ons uw bezorgdheden, vragen 
of opmerkingen, want Bredene is 
niet van ons, maar van iedereen!

Bedankt en tot binnenkort!

Sofie Ramboer
Voorzitter N-VA Bredene

Barbecue N-VA Bredene
Hou alvast zaterdag 3 september vrij, want dan sluiten 
we de zomer af met een gezellige barbecue voor het 
hele gezin! We verwachten iedereen om 17 uur aan de 
Caproen in de Breendonklaan zodat we na het aperitief 
kunnen genieten van een uitgebreid groentebuffet en een 
selectie gegrild kwaliteitsvlees. Hou alvast onze website 
en Facebookpagina in het oog voor verdere info!

N-VA Bredene op sociale media!
 N-VA Bredene  I   @nvabredene
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Drie student-verpleegkundigen van ZOWE in Oostende steunden het kattenproject van Therese Vanneste. Therese komt op 
voor zwerfkatten en verwaarloosde dieren. Na hun meer dan geslaagde koekjesverkoop mocht ‘Zwerfkatjes Bredene’ een mooie 
cheque ontvangen.

Ook Kathy’s Cathouse uit Ardooie deed een flinke duit in het zakje! 
De bedragen besteden we aan het vangen en steriliseren van de 
talrijke zwervertjes in straten, tuinen, parken en campings.

Hiermee hopen we ook de gemeente aan te moedigen om op te 
komen voor de dierenrechten en de dieronwaardige overpopulatie 
een halt toe te roepen. Indien vrijwilligers willen helpen, zijn 
ze steeds welkom bij Therese (therese.vanneste@n-va.be of 
0474/913214).

Naar aanleiding van de laatste 
stickeractie van het Rode Kruis ging 
de N-VA langs bij de voorzitter van de 
Bredense afdeling, Hubert Beuselinck. Hij 
is al vijftig jaar lid van het Rode Kruis en 
sinds 2001 voorzitter van deze vereniging 
die uitsluitend werkt met vrijwilligers.

Dag Hubert, hoe verliep jullie jaarlijkse 
stickeractie?
De  stickeractie verliep dit jaar 
uitzonderlijk vlot. Alle 4000 stickers 
werden op drie dagen tijd aan de man 
gebracht! Aangezien de opbrengst 
integraal naar de lokale afdelingen 
gaat, is dit resultaat alvast een opsteker. 
Elke afdeling staat namelijk in voor 
de aankoop van haar materiaal 
(voertuigen en uitrusting, organisatie 
van de bloedafname, kledij van de 
vrijwilligers, interventiemateriaal, 
verzorgingsmateriaal …).
De medewerkers konden bovendien op 
opvallend veel sympathie rekenen. Als 

de recente golf van terreur iets positiefs 
zou hebben bijgebracht, dan is het wel 
de toegenomen appreciatie voor het vele, 
harde werk dat wordt verzet door alle 
vrijwilligers.

Wat moet een voorzitter van het Rode 
kruis allemaal doen?
Ik heb een goedgevulde agenda, maar 
dat moet. Jaarlijks worden namelijk 800 
bloedgiften afgenomen in Brede-ne. Dit 
lijkt indrukwekkend, maar het streefdoel 
is om per jaar 1000 zakjes bloed in te 
zamelen. Naast deze bloedinzamelingen 
organiseert het Rode Kruis Bredene 
cursussen EHBO, reanimatie en 
defibrillatie. De recente promocampagne 
“Jij +” heeft ook in onze gemeente zijn 
effect niet gemist: er meldden zich enkele 
nieuwe vrij-willigers die maar wat graag 
het team in Bredene komen versterken. 
In totaal zijn nu 42 mensen actief als 
Rode Kruisvrijwilliger. Elke maand 
organiseren we een oefenavond, zodat de 

medewerkers hun kennis en vaardighe-
den blijven trainen. Dit is een must om 
een goede service te leveren naar de 
bevolking toe.

Dat zijn al veel vrijwilligers. Kunnen 
jullie nog hulp gebruiken?
Sinds enkele jaren vindt het Rode 
Kruis-Bredene onderdak in het 
dienstencentrum langs de Prinses 
Elisa-bethlaan. Vooral door de gratis 
terbeschikkingstelling van lokalen door 
onze gemeente, kon ik van het Rode 
Kruis Bredene een bloeiende afdeling 
maken.

Uiteraard! Iedereen kan het Rode 
Kruis helpen! Kom langs op één van de 
volgende bloedinzamelingen of neem 
deel aan één van volgende cursussen, of 
waarom zou je geen vrijwilliger worden. 
Je kunt ook financieel een duwtje in de 
rug geven.  Meer info vind je op:  
www.rodekruis.be/afdeling/bredene.

Halloweenquiz N-VA Bredene 
Naar goede gewoonte organiseert N-VA Bredene op vrijdag 28 oktober opnieuw de  
Halloweenquiz. Voor de derde editie reserveerden we zaal Cruysduyne in de H. Consciencelaan. 
Verdere informatie vind je binnenkort op onze website!

Steun voor kattenproject BredeneVoorstelling bestuursleden N-VA Bredene
Sofie Ramboer

“Ik wil me graag inzetten voor 
een Vlaanderen waarin het voor 
onze kinderen fijn blijft om in 
te leven. Ik ben ervan overtuigd 
dat we nu, allemaal samen, onze 
verantwoordelijkheid moeten 
opnemen om ervoor te zorgen 
dat de toekomst rooskleurig 
blijft!”

Voorzitter - Lid Raad van 
Bestuur PWA Bredene

Sven Desport

• Trotse vader van vier kindjes

“Ik heb me geëngageerd voor 
N-VA Bredene om een andere 
stem te laten horen dan de 
vastgeroeste meerderheid.”

Ondervoorzitter - N-VA- 
bestuurslid arrondissement 

Oostende-Veurne-Diksmuide

Jeannot Van Hille

• Gepensioneerde leerkracht 
aan de VBS Bredene Duinen. 

• Contactpersoon van de 
Sint Theresiaparochie en 
voorzitter van het Noodfonds 
Dorp en Duinen.

“Mijn doel is niet alleen N-VA 
Bredene vooruit te duwen, 
maar ook mee te werken 
aan de uitbouw van onze 
gemeente met aandacht 
voor de zwakkeren in onze 
maatschappij.”

Afdelingssecretaris

Jean Paul Guffroy

• Gepensioneerd MIVB-
werknemer

• Lid van Dienstencentrum, 
VL@S en het Rode Kruis

Penningmeester en  
ledenverantwoordelijke

Therese Vanneste 

• Experte in kunst en antiek

“Mijn kernwoorden: 
dierenwelzijn, verantwoordelijk 
burgerschap, fierheid op onze 
Vlaamse culturele eigenheid, 
normen en waarden gefundeerd 
op het christendon en respect 
voor natuur en kunst.”

Organisatieverantwoordelijke

Roel Bäumer

• Tien jaar geleden naar 
Bredene verhuisd

• Vrouw en drie kinderen
• Woont in wijk Maria Duyne

“Een lager belastingtarief en 
een oplaaiende Bredense 
economie zijn enkele zaken 
die ik graag in onze gemeente 
verwezenlijkt wil zien.”

Communicatieverantwoordelijke 
en webbeheerder

Marc Maes

• Lid Adviesraad toerisme, 
stuurgroep milieu en 
bibliotheek

“Het is goed leven in Bredene en 
de N-VA waakt erover dat dit 
zo blijft.”

Organisatieverantwoordelijke

Jacques Flo

• Gepensioneerd 
export manager in de 
vleesverwerkende nijverheid

• Zes kinderen

Bestuurslid

Bredenaar in de kijker: 
Hubert Beuselinck

 Ook terug te vinden op Facebook:  
Therese Zwerfkattenbeleid Vanneste



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten
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vrijwillig
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5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


