
Schoolomgeving mag geen hotspot voor drugsdealers zijn
Op 28 oktober hield Jong N-VA Brugse Vrije aan het station van Torhout een actie tegen het dealen van drugs aan de  
schoolpoort. De jongerenafdeling deelde stickers uit met de tekst ‘Ik ben geen drugskikker’. 

“Uit de getuigenis van een aantal scholieren blijkt dat er af en toe gedeald 
wordt aan de scholen in Brugge en omstreken. Scholen moeten de basis 
vormen van het professionele leven van jongeren en mogen niet het start-
schot zijn van een drugsverslaving. Wij roepen de scholen op maximaal 
aandacht te schenken aan de problematiek en een structureel beleid uit 
te werken op lange termijn”, zeggen Sam Vandoorne, Branco Francois, 
Dylan Volckaert, Emma Casteleyn en Ilse Coopman.

Steeds jonger in aanraking met drugs

Jongeren lijken op steeds jongere leeftijd in aanraking te komen met drugs. 
“Onze scholen zijn een belangrijke schakel in het preventie- en repressie-
beleid rond drugs bij jongeren. Daarom vragen wij de scholen in Brugge en 
omstreken een beleidsmatige aanpak op lange termijn. Daarnaast pleiten  
we voor een goeie dialoog tussen de schooldirecties en politiezones om  
indien nodig repressieve maatregelen te nemen”, stelt Jong N-VA  
Brugse Vrije.

Maaike De Vreese pleit voor méér investeringen in de marine
Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese uit Brugge roept op om meer te investeren in onze marine. In de huidige 
federale investeringsplannen is er volgens De Vreese te weinig budget uitgetrokken voor de marinecomponent. Slechts 5 procent 
van het nieuwe investeringspakket gaat naar de marine. 

“De marine is duidelijk geen prioriteit is voor minister van De-
fensie Dedonder (PS). Maar de sabotage van de Nord Stream I & 
II gaspijpleiding eind september bewijst net dat we méér moeten 
investeren in onze marine”, zegt De Vreese. “Er komen belang-
rijke gaspijpleidingen vanuit Noorwegen toe in Zeebrugge en de 
offshore windparken trokken in het verleden ook al de aandacht 
van Rusland. We moeten die cruciale infrastructuur beter  
beschermen.” De Vreese roept de federale regering op om meer 
te investeren in de marine, onder andere in een derde fregat. 

Zeebrugse marinehaven is belangrijke hoeksteen

De Vreese breekt ten slotte een lans om de defensie-investe-
ringen in Zeebrugge en West-Vlaanderen op peil te houden. 
“Brugge had door de eeuwen heen altijd een stevige band met 
Defensie. Als Brugse ben ik enorm trots op onze Zeebrugse 
marinehaven als de belangrijkste hoeksteen van de marinecom-
ponent. De toekomst ligt in innovatie. Drones vormen daar een 
zeer belangrijk onderdeel in. De marinebasis is een belangrijk 

deel van onze veiligheidsinfrastructuur en zorgt daarbovenop 
voor een pak werkgelegenheid in onze Zeebrugse haven. Laten 
we daarom extra investeren om de thuis van onze fregatten, 
mijnenjagers en patrouilleschepen in ere te houden.”
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Yngvild Ingels wil geweld tegen politie aanpakken
De laatste jaren is er een stijgende trend van geweld tegen de politie. De geweldplegingen 
variëren van smaad en beledigingen tot opzettelijke slagen en verwondingen. En ondanks 
veel beloftes van zowel de minister van Binnenlandse Zaken als van de minister van  
Justitie om het geweld aan te pakken, verandert er in de praktijk weinig, merkt West-
Vlaams Kamerlid Yngvild Ingels.

Kamerlid Ingels diende daarom zelf een reeks voorstellen in om onze politiemensen  
beter te beschermen. “Zo willen we ervoor zorgen dat het gemakkelijk wordt voor het  
politiepersoneel om geweldsfeiten te registreren en dat hun identiteit anoniem blijft bij  
een eventuele verdere rechtsgang.”
 
Ongelijke behandeling agenten

Daarnaast wil de N-VA ervoor zorgen dat agenten recht hebben op een kosteloze rechtsbij-
stand bij morele schadegedingen. Vandaag heeft de overheid de mogelijkheid om rechtshulp 
te weigeren aan politiemensen wanneer ze enkel een morele schadevergoeding nastreven. 
“Deze ongelijke behandeling in de wetgeving moet worden geschrapt. Agenten moeten  
bij een aantasting van zowel hun fysieke als hun psychische integriteit zeker zijn dat ze  
de nodige rechtsbijstand en bescherming krijgen”, besluit Yngvild Ingels.

Yngvild Ingels

Federale begroting nog dieper in het rood: 
“Allerslechtste van Europa”
“Wanneer de dijken breken, beseft men pas hoe belangrijk het is om voldoende geld in 
kas te hebben. En dus een begroting op orde te hebben. Helaas heeft de regering-De Croo 
sinds haar aantreden niks anders gedaan dan belastinggeld uitgeven. Van haar belofte om 
meer mensen aan het werk te krijgen om de hoge uitgaven te financieren, komt niets in 
huis”, stelt Kamerlid Sander Loones uit Koksijde.

Tekort van 23 miljard

De resultaten van dat desastreuze beleid werden eind september opnieuw duidelijk: een 
tekort van meer dan 23 miljard euro en de allerslechtste begroting van gans Europa. “84 
procent van dat tekort heeft niets te maken met de crisissen, maar alles met de Belgische 
ziekte. De Croo beloofde te hervormen, maar moet blijkbaar dringend aan zijn eigen belofte 
herinnerd worden”, besluit Sander Loones.

Sander Loones

West-Vlaanderen maakt 200.000 euro vrij voor  
evenementen in provinciale domeinen
De provincie West-Vlaanderen investeert volgend jaar 200.000 euro om meer evenementen te organiseren in de  
provinciedomeinen. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van N-VA-provincieraadslid Isabelle Vandenbrande  
aan de deputatie. 

Al in 2019 deed de provincieraadsfractie van de N-VA de oproep om meer evenementen organiseren in de West-Vlaamse 
provinciedomeinen. “Jammer genoeg was er in 2020 en 2021 de coronapandemie en was het allesbehalve evident om meer 
provinciale evenementen te voorzien. Het provinciebestuur nam onze suggestie dit jaar wel ter harte en 
voorzag extra zomerprogrammatie. En ook voor volgend jaar maakt het 200.000 euro vrij. Dat stemt ons 
uiteraard tevreden. Beleving zorgt voor verbondenheid en bovendien zullen nieuwe evenementen zorgen 
voor een vakantiegevoel in eigen streek. Uiteraard dienen activiteiten hand in hand te gaan met de  
natuurwaarden van de verschillende domeinen”, reageert provincieraadslid Vandenbrande. 

Isabelle Vandenbrande
Nieuws uit de provincieraad
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Aantal aanvragen voor omgevingsvergunning bij  
provincie daalt spectaculair
In 2021 werden er slechts 840 omgevingsvergunningen aangevraagd 
door klasse 1-bedrijven bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen. 
Klasse 1 zijn bedrijven die de meeste hinder veroorzaken voor mens 
en milieu. “Dat is een daling van 36 procent in vergelijking met 2020. 
Dit heeft voor een groot stuk te maken met de huidige stikstofcrisis in 
de landbouw en de grote twijfel rond de toekomst van de varkenshou-
derij. Even opvallend is dat het aantal mensen die beroep aantekenen 
bij de deputatie tegen een gemeentelijke vergunning in drie jaar tijd 
bijna verdrievoudigd is”, verduidelijkt provincieraadslid Wim Aern-
oudt uit Gistel. 

Wim Aernoudt

Nieuwe wateropslagcapaciteit in 
Diksmuide en de Westhoek op komst
Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide hield in de provincieraad van  
27 oktober 2022 opnieuw een pleidooi om de West-Vlaamse waterlopen te  
verbreden. Met succes want de Grote Beverdijkvaart bij Diksmuide wordt  
eindelijk verbreed. “Zo wordt er 30.000 m³ extra wateropslag gecreëerd.  
Het provinciebestuur kreeg intussen de bevestiging dat de Vlaamse Milieumaat-
schappij de werken zal uitvoeren”, vertelt Coupillie.  Verder komen er ook nieuwe 
bufferbekkens met een capaciteit van 1 miljoen m³ voor de landbouwers in de 
Westhoek. De provincie zal hiervoor in overleg gaan met de lokale besturen van 
Poperinge, Ieper en Heuvelland.

Luc Coupillie

Aziatische hoornaars teisteren provinciedomeinen
Experts maakten zich de voorbije maanden grote zorgen over 
de snelle verspreiding van de Aziatische hoornaar. Ook in de 
West-Vlaamse provinciedomeinen werden verschillende nesten 
van deze uitheemse wespensoort die onder mee honingbijen 
opvreet, opgemerkt. 

“Om de opmars van de exotische wespensoort een halt toe te 
roepen, worden alle nesten best zo snel mogelijk vernietigd. 
Wie er zelf één opmerkt, kan die registreren op de website van 
Vespawatch”, stelt provincieraadslid Johan De Poorter.Johan De Poorter

West-Vlaanderen wil onderzoekswerk 
studenten benutten
De provincie West-Vlaanderen reageerde midden oktober positief op het voor-
stel van Kurt Himpe om een provinciale thesiswedstrijd in het leven te roepen. 
“Het TUA West en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen 
kregen intussen de opdracht een gezamenlijk voorstel uit te werken. Er wordt nu 
binnen de zorgsector een initiatief ontwikkeld om studenten volgend jaar hun 
eindwerk te laten voorstellen aan een publiek van bedrijven en zorginstellingen. 
Zo hoopt men de samenwerking tussen de verschillende partners op te starten”, 
verduidelijkt Kurt Himpe. 

Kurt Himpe
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Akkoord over vernieuwd pachtdecreet
Na intensieve onderhandelingen bereikten de Vlaamse meerderheidspartijen begin  
november een akkoord over een grondige hervorming van de verouderde pachtwet.  

Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy  
Coudyser uit Knokke-Heist diende ander-
half jaar geleden al een inspiratienota in 
over het onderwerp en reageert tevreden. 
“Met dit modern pachtdecreet zetten we 
een grote stap vooruit om dit instrument 
aantrekkelijker te maken voor eigenaars en 
tegelijk de landbouwer rechtszekerheid te 
bieden. Een belangrijk element daarbij zijn 
schriftelijke en eindige contracten. Vandaag 
zijn zo goed als alle contracten mondeling. 
Dat is niet meer van deze tijd en biedt  
weinig garantie en transparantie.” 

Natuur en landbouw verzoend

In het nieuwe decreet worden natuur en 
landbouw verzoend. “We voorzien opzeg-
mogelijkheden gebaseerd op de bestemming 
van de grond. Zo zal het gemakkelijker wor-
den om in groene bestemmingen de pacht 
op te zeggen voor de realisatie van natuur 
en bos. In agrarische bestemmingen zal het 
moeilijker zijn om de pacht op te zeggen om 
de landbouwer te beschermen. We houden 
steeds rekening met de leefbaarheid van 
het landbouwbedrijf. Met dit nieuw decreet 
bieden we ook meer kansen voor jonge 
landbouwers door de toegang tot landbouw-
gronden te faciliteren”, besluit Coudyser.

Cathy Coudyser

N-VA West-Vlaanderen voert actie voor veiliger verkeer
Op woensdag 9 november voerden N-VA-volksvertegenwoordigers Bert Maertens, Axel Ronse en Yngvild Ingels samen met 
lokale N-VA-bestuursleden actie voor een veiliger fietsverkeer. Ze deelden in Lendelede fietslichtjes uit aan fietsers op weg naar 
school. “Uit steekproeven blijkt dat een derde van de Vlaamse secundaire scholieren zonder fietsverlichting rijdt. Nochtans is 
dat cruciaal voor hun eigen veiligheid, zeker in deze donkere dagen”, stellen de N-VA-parlementsleden. N-VA West-Vlaande-
ren lanceerde bovendien enkele voorstellen om het aantal ongevallen met fietsers in onze provincie te verminderen.

Zo roept de N-VA de steden en gemeen-
ten op om maximaal te investeren in 
veilige fietsinfrastructuur en daarvoor 
gebruik te maken van talrijke subsidies 
van de Vlaamse overheid. Vlaams Par-
lementslid Bert Maertens: “De Vlaamse 
Regering investeert deze regeerperiode 
een recordbedrag in fietsveiligheid. Nooit 
waren er meer Vlaamse subsidies voor 
gemeenten die fietspaden aanleggen of de 
fietsroute naar school en de schoolom-
geving veiliger maken. We roepen lokale 
beleidsmakers op om daar maximaal 
gebruik van te maken.” 

Vierkant groen

Verder vraagt de N-VA alle West-Vlaam-
se politiezones om tijdens de komende 
maanden frequent te controleren op het 
gebruik van correcte fietsverlichting. 
“Wie 16 of jonger is en een overtreding 
begaat, bieden we een verkeersles aan. 
Verder pleiten we ervoor om bestaande 
fietspaden vergevingsgezind te maken 
en er zo voor te zorgen dat een stuurfout 
niet meteen tot een letsel leidt. Bij de 
herinrichting van kruispunten moet een 
lichtenregeling met vierkant groen ook 
altijd overwogen worden. Bij vierkant 
groen krijgen alle fietsers en voetgangers 
vanuit verschillende richtingen tegelijk 

groen licht, terwijl auto’s moeten  
wachten”, gaat Maertens verder.

Opleiding elektrisch fietsen

Tenslotte wil de N-VA ook in elke  
gemeente een opleiding elektrisch  
fietsen organiseren. “Steeds meer  
mensen gebruiken een e-bike, maar heb-
ben die niet altijd perfect onder con-
trole. Daardoor hebben ze meer kans op 
ongevallen. Door de aandacht te vestigen 
op de verschillende aspecten inzake 
elektrisch fietsen, moet het aantal letsel-
ongevallen bij gebruikers van elektrische 
fietsen en speed pedelecs dalen”, besluit 
Maertens.

Bert Maertens
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.  

De bevoorradingszekerheid is in gevaar. 

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.  

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord. 

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

€€€

€€

€€€€

€

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur. 

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen 

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling. 

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.
 

Kortrijk Culturele Hoofdstad van Europa in 2030?
Vlaams Parlementslid en schepen van Cultuur in Kortrijk Axel Ronse wil van zijn stad 
in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa maken. “Onze kandidatuur moeten we in 
2024 opmaken, daarvoor trekken we alle registers open. Uiteraard zet de titel van Culturele  
Hoofdstad de culturele rijkdom van Kortrijk in de kijker. De kandidatuur is vooral  
bedoeld als motor voor sociale en economische vooruitgang in de regio”, stelt Axel. 

Vlaamse identiteit in de kijker

Als schepen van Cultuur zet Ronse ook voluit de Vlaamse identiteit in de kijker in de 
Guldensporenstad. Zo opende op 11 juli het nieuwe Vlaamse museum 1302 de deuren. Het 
is een belevingsmuseum met een betoverend klank- en lichtspel en meeslepende animaties 
en brengt de bloei van het Graafschap Vlaanderen, de Guldensporenslag en het verhaal 
van onze Vlaamse identiteit in de beeld .”Verder investeert onze stad in het nieuw museum 
ABBY, dat in 2024 de deuren opent, en in de renovatie van de Schouwburg. We zijn een 
makerregio en dat zie je ook op cultureel vlak. De kandidatuur voor Culturele Hoofdstad is 
ons vliegwiel om met cultuur de stad en de regio vooruit de duwen”, besluit Ronse. 

Axel Ronse

Vivaldi stimuleert inactiviteit met uw geld
Vandaag zijn er in dit land twee miljoen mensen die niet werken maar dat op de een of andere manier wel zouden kunnen. 
Toch kiest de federale regering er bewust voor om mensen niet aan de slag te helpen, merkt Kamerlid Björn Anseeuw uit  
Oostende.

“Voor de N-VA is het glashelder wat er moet gebeuren: werken aantrekkelijker maken 
dan niet-werken. Wie werkt, moet op het einde van de maand netto meer overhouden. En 
het verschil tussen werken en niet-werken moet groot genoeg gemaakt worden. Maar de 
regering-De Croo blijft kampioen in het tegenovergestelde doen”, stelt Anseeuw. 

Concurrentiekracht zakt weg

“Onze belastingen op arbeid zijn de hoogste 
van de wereld. De werkloosheidsuitkeringen 
stegen deze legislatuur al met 4,75 procent 
bovenop de index en het leefloon met maar 
liefst 10,75 procent”, zegt Anseeuw. Daar-
naast is er het gebrek aan daadkracht om 
onze bedrijven en dus onze jobs te be-
schermen. De concurrentiekracht van onze 
bedrijven zakt dag na dag verder weg. 

Solidair met wie werkt

“Vul dat aan met meer rigiditeit in plaats 
van flexibiliteit op onze arbeidsmarkt, een 
verbod op overuren, een ontspoorde loon-
kostenhandicap en we komen tot een beleid 
dat jobs kost, dat mensen geld kost, en dat 
ervoor zorgt dat steeds minder mensen 
steeds meer belastingen moeten betalen. 
Kortom, hoog tijd dat deze regering solidair 
is met wie elke dag gaat werken in plaats 
van inactiviteit te stimuleren met uw (spaar)
geld”, besluit Björn Anseeuw.

Björn Anseeuw

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar info@n-va.be.

info@n-va.be
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