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Jan Heus en Jolien Lootens
Lijstduwer en lijsttrekker N-VA Koekelare

Voor een sterk beleid

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Na veelbewogen tijden staat N-VA Koekelare klaar om met een
sterk team te bouwen aan een alternatief voor Koekelare. Laat
ons duidelijk zijn: vandaag kiezen wij voor een betere toekomst
en gaan we er met volle goesting tegenaan.
Als kop- en staartduo vormen we een tandem van jeugdige
deskundigheid en tonnen ervaring. We strijden vanuit onze eigen
sterkte voor een frisse wind van verandering en vernieuwing in
Koekelare. Dit telkens vanuit een bescheiden opstelling, en met
de nodige aandacht voor oprechtheid en respect.
Wij zijn uw eerste aanspreekpunt en zetten uw mening voorop in
de uitvoering van een sterk beleid. Met onze opendeurpolitiek en
als rasechte Koekelarenaars staan we meer dan ooit voor u klaar.

Vijf voor twaalf

Het is vijf voor twaalf, want zonder enige vorm van oppositie
dreigt het huidige regime aan iedereen zijn wil op te leggen.
Het recente verleden toonde aan dat sommigen de kiezers
monddood wilden maken door voorakkoorden met vetbetaalde
postjes af te sluiten. Zonder enig respect voor de mening van
de kiezers werd het vel van de beer al verkocht, en de Koekelaarse koek verdeeld.
Daarom, waarde kiezer, hebben wij uw stem voor een beter
Koekelare meer dan nodig. Schenk ons uw vertrouwen op
14 oktober en wij zullen dat met een hart voor Koekelare
waarmaken! Wij kijken de toekomst recht in de ogen: geen
foefelare maar wel Koekelare.

Veilig thuis in een welvarend Koekelare

Frans Dereeper
Plaats 18

N-VA Koekelare wil alle overlast groot én klein aanpakken. We gaan voor propere, open
en vooral veilige straten met onder andere betere verlichting, gescheiden fietspaden en
duidelijke signalisatie. Buurtcomités en buurtinformatienetwerken moedigen we aan. Die
bevorderen het sociale weefsel en de dynamiek in de buurt. Op ons kunt u ook ná 14 oktober
rekenen voor een doordacht beleid.
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Veilig thuis in een welvarend Koekelare
Veilig
• Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen door onder
meer gevaarlijke kruispunten te optimaliseren.
• Oversteekplaatsen in de nabijheid van scholen en kinderdagverblijven voorzien van verlichting en duidelijke signalisatie.
• Snelheidsremmende infrastructuur op alle invalswegen en
aanleggen van gescheiden fietspaden.
• Reflecterende huisnummers zodat de hulpdiensten bij nacht vlot
op de juiste locatie geraken.

Verantwoord
• Een sterk mobiliteitsbeleid met focus op bereikbaarheid en een goed
parkeerbeleid.
• Dynamische veiligheid door het oprichten een digitaal platform.
• Uitbreiden van energiezuinige voorzieningen voor het gemeentelijke patrimonium alsook de bevolking stimuleren en ondersteunen op het vlak
van duurzaamheid.
• Continuïteit in het aanbod van gemeentelijke opvangmogelijkheden.

Vlaams
• Heropleving van de lokale handel in de dorpskernen alsook
uitbreidingszones voor lokale industrie.
• Aantrekken van dagjestoerisme door lokale troeven zoals natuur,
tradities en historische gebeurtenissen in de kijker te zetten.
• Aandacht voor gemeenschapsvorming door een multifunctionele
locatie in te richten waar zowel jeugd, gezinnen, medioren als
senioren terechtkunnen.
• Maximale ondersteuning van lokale initiatieven en events.

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/koekelare
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Een sterke ploeg voor Koekelare
PRINZIE Claude
2

46
Bediende

1. LOOTENS Jolien
2. PRINZIE Claude
3. HOSTEN Lindsey
4. DEREEPER Katrijn
5. BOONE Frank

HOSTEN Lindsey
3

41
Diensthoofd dienstenchequeonderneming Koelibri

6. VANHOUTTE Sofie
7. DEPRET Jean
8. BOUILLIART Natacha
9. DE CLERCQ Eddy
10. SCHOLLIER Luc

DEREEPER Katrijn
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35
Teambegeleider

11. NOUWYNCK Greta
12. ANSEEUW Jan
13. INGHELBRECHT Inge
14. DAENEKINDT Marianne
15. PANTE Mauricette

BOONE Frank
5

50
Horeca-uitbater

VANHOUTTE Sofie
6

44
Inclusiecoach vzw Krijtlijn

BOUILLART Natacha
8

44
Buschauffeur

16. ASSELOOS Geert
17. NAEYAERT Melissa
18. DEREEPER Frans
19. HEUS Jan

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle N-VA-kandidaten te
kleuren. Zo helpt u iedereen van onze lijst
vooruit.

Veilig thuis in een welvarend
West-Vlaanderen
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Wim Aernoudt
Gistel

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Luc Coupillie
Diksmuide

2. Virginie Mahieu
Wervik

4. Luba Minarikova
Oostende

De N-VA leidt de Verandering in
West-Vlaanderen in goede banen.
1 De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt.
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen
dalen.

2 Het netwerk van West-Vlaamse recreatieve en
functionele fietswegen moet uitgebreid worden. Wij
willen de (elektrische) fiets alle kansen geven voor
recreatie én voor het woon-werkverkeer.

3 We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

4 Toerisme is een belangrijke economische motor in onze

regio. De N-VA wil focussen op een brede kustregio. Ook de
Westhoek moet toeristische vleugels krijgen.

5 Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze

provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

“

Zolang de provincies bestaan, gaan
we voor een efficiënt en transparant
bestuur.
Wim Aernoudt
Lijsttrekker

5. Peter Hillewaere
Koksijde
6. Sarah Michem
Middelkerke
7. Bart Rambour
Langemark-Poelkapelle
8. Veerle Vanslembrouck
Kortemark
9. Wouter Folens
Poperinge
10. Eva Ryde
Ieper
11. Wouter Vanlouwe
Veurne

