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VLAAMS BELANG

Beste inwoners van Nieuwpoort, 
Ramskapelle en Sint Joris,

Ieder zijn mening? Maar mag men de 
dag van vandaag als Vlaming nog 
ongezouten zijn mening zeggen? 
Censuur aan alle kanten, cordon, 
gehakketak, eigengereidheid en  
hoongelach in de gemeenteraad ….

Houdt men nog rekening met de 
mening van de inwoners? Stelt men 
het welzijn en de welvaart van onze 
inwoners nog steeds voorop?  Voor 
Vlaams Belang Nieuwpoort blijft dit 
prioritair!

In de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen  in 
2024 gaan we voor de volgende 
speerpunten in ons programma:

1. Verkeersveilige stad met 
aandacht voor een deftig 
mobiliteitsplan.

2. Visserij, een hart onder de riem 
voor onze vissers.

3. Jeugdbeleid met meer inspraak. 
4. Infrastructuur en milieu.
5. Horeca en toerisme.
6. Onze jachthaven en  het beleid 

met aandacht voor het project 
rechteroever.

7. Sociale woningen en onze 
minderbedeelden.

8. Senioren en hun specifieke 
verzuchtingen.

9. Kust en daaraan verbonden 
criminaliteit en drugs.

Elk van deze thema’s zal meer 
besproken worden in volgende 
bladen en sociale media. Volg ons 
en geef uw mening! Vlaams Belang 
Nieuwpoort gaat er alleszins voor. 

 
Johan 

Vanblaere
Voorzitter & 

Gemeenteraadslid 
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Het Vlaams Belang blijft in alle 
parlementen en in de Nieuwpoort-
se gemeenteraad aandacht heb-
ben voor het overheidsbeleid rond 
onze Vlaamse kust en Noordzee. 

Federaal Volksvertegenwoordi-
ger Kurt Ravyts stelde de voorbije 
maanden tal van vragen aan Mi-
nister van de Noordzee Van Quic-
kenborne. Hierbij waren vragen 
over de complexe bevoegdheids-
verdeling i.v.m. de Noordzee, de 
onrealistische desiderata van de 
offshoresector voor bijkomende 
ruimte voor windturbines in de 
Belgische territoriale wateren, de 
aquacultuur, de rol van België in 
de Blue Leaders-alliantie (oceaan-
bescherming), maar vooral ook 
over... de stand van zaken rond 
de juridische procedure van de 
federale overheid tegen het ge-
plande Franse windmolenpark 
langsheen de grens!

Dit geplande Franse project zal 
hinder veroorzaken voor de vaar-
route vanuit de haven van Oost-
ende, visuele vervuiling veroor-
zaken voor de Westkust, hinder 
teweegbrengen voor onze red-
dingsdiensten (helikopters) en ook 
een grote milieu-impact hebben. 
Laat ons niet vergeten dat heel 
wat delen van de wateren in onze 
Westkust Natura 2000-gebieden 
zijn met waardevolle mariene bio-
diversiteit.

Het is duidelijk dat de procedure 
alvast niet schorsend werkt en 
dat het studiewerk van de Franse 
ontwikkelaar voor de aanvraag 
van de milieuvergunning onver-
minderd verder gaat. De Franse 
overheid ziet het nog steeds niet 
zitten om toch voor een andere 
locatie te kiezen en de overheids-
opdracht opnieuw in de markt te 
zetten. 

Vlaams volksvertegenwoordigster 
Carmen Ryheul ondervroeg in het 
Vlaams Parlement minister-presi-
dent Jambon over de houding van 
de Vlaamse Regering in dit dos-
sier. Het is duidelijk dat deze zich-
zelf in dit dossier volledig onder 
de paraplu van de federale rege-
ring zet. Het is een bewijs dat de 
grensoverschrijdende samenwer-
king tussen Vlaamse, gemeente-
lijke en provinciale administraties 
met de chauvinistische Fransen 
niet echt zwaar doorweegt wan-
neer het om de echte politieke 
knikkers gaat en niet om politiek 
onschuldige dossiers zoals grens-
overschrijdend toerisme, cultuur 
enz.

Het Vlaams Belang zal zich blij-
ven verzetten tegen dit megalo-
maan project met grote impact 
op de westkust van onze provin-
cie.

Niettegenstaande het Vlaams 
Belang  niet werd uitgenodigd 
op de  officiële herdenking, wil-
den wij toch deze traditie in ere 
houden. 

Daarom legde het bestuur een 
bloemenkrans neer aan het vis-
sersmonument. Dit om de om-
gekomen vissers te eren en hun 
familieleden een hart onder de 
riem te steken. Onze Vlaamse 
vissers mogen niet vergeten wor-
den!

Vissershulde

Een avondje uit met...

Filip DEWINTER

11 februari 2022 om 19u
Café De kaai te Nieuwpoort

Plaatsen beperkt: meer info via 0495/228 072 

Met meer dan 100 vlaggen werd de Vlaams natio-
nale feestdag gevierd in Nieuwpoort. Nieuwpoort 

is onze Vlaamse stad! 11juli onze feestdag!

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen gepland Frans 
windmolenproject met grote impact op de Westkust!



Leefbaar Nieuwpoort:  

STOP DE LEEGSTAND
Nieuwpoort kampt met leegstand 
van handelszaken en sociale wo-
ningen. Maar meest in het oog 
springend zijn wel de belastingge-
bouwen in de Fillaertstraat die leeg 
staan, maar toch gehuurd werden 
met belastinggeld. Het huurgeld be-
droeg een slordige € 300.000 euro 
per jaar. Het huurcontract werd op 1 
januari 2020 vroegtijdig opgezegd, 
men betaalde daarvoor € 420.000. 

Voor het gebouw in Diksmuide be-
taalde men een vergoeding van  
€ 1.500.000. Bereken dit volgens 
het aantal jaren leegstand en u be-
komt astronomische bedragen weg-
gesmeten geld. De modale Vlaming 
blijft hoge belastingen betalen voor 
dus onder andere leegstand van 
overheidsgebouwen. Dit met uw be-
lastinggeld. Schande voor de fede-
rale overheid. 

FEDIMMO, tevens eigenaar van 
deze gebouwen, heeft een architec-
tenbureau aangesteld om te kijken 
wat men hier in deze residentiële wo-
ning kan aanvangen. Hiervoor werd 
ook het stadsbestuur gecontacteerd 
maar op de vraag of dit zo was, rea-
geerde de burgemeester laconiek en 
antwoordde dat hij dacht dat ik al 
7 jaar geen onderzoeken meer deed 
en met pensioen was. Ik dacht dat hij 
ook met pensioen was en  dat de ge-
meenteraad geen schoolklasje was. 
Hij wist dus zogezegd van niks en 

deed of zijn neus bloedde, zoals hij 
al wel meer doet.

Vlaams Belang interpelleerde daar-
over tijdens de gemeenteraad, maar 
kreeg hier geen concreet antwoord 
op. Na deze interpellatie werd dit 
gebouw door het schepencollege in 
het register leegstand ingeschreven. 
“Investeren in onze stad is positief, 
maar wanneer uw portefeuille wordt 
gebruikt voor het behoud van lege 
kamers en verdorrende gevels, is het 
onze taak als oppositiepartij om ons 
stadsbestuur hierop te wijzen. Het 
Vlaams Belang is veel meer dan een 
partij die wijst op de problematiek 
van illegalen, criminaliteit en slechte 
coronacommunicatie. Wij willen een 
leefbaar Nieuwpoort en zullen ons 
blijven verzetten tegen de enorme 
leegstand”, aldus Johan Vanblaere, 
voorzitter Vlaams Belang-Nieuw-
poort. We ijveren immers voor een 
leefbaar Nieuwpoort.

Het kan niet zijn dat men door de 
sociale wijken loopt en leegstaande 
woningen ziet waar bomen door het 
dak groeien. Het kan niet zijn dat in 
de Marktstraat, de winkelstraat, 17 
panden leeg staan. Ik refereer graag 
naar het gebouw van een dieren-
arts dat op invallen staat. Een echte 
schande. Het kan niet zijn dat men 
door Nieuwpoort loopt en her en 
der leegstaande gebouwen ziet die 
verloederd zijn en in vervallen staat. 

Nieuwpoort is nochtans een fiere 
toeristische stad met uitstraling. We 
willen toch geen bidonvilles in onze 
stad?

Voor elk gebouw dat opnieuw in 
gebruik wordt genomen moet men 
geen ongebruikte ruimte aansnijden. 
In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 
à 7 hectare open ruimte. Ook aan 
onze kust doet men aan lintbebou-
wing. We bouwen onze kust ver-
der dicht, terwijl de leegstand over-
heerst. Zo staat binnen enkele jaren 
het PRUP-rechteroever gepland, 
waarbij een dok voor luxejachten, 
en 1000 wooneenheden zullen 
worden gebouwd. Waaronder een 
torengebouw van 14 verdiepingen. 
Dit tussen Nieuwpoort-Stad en Lom-
bardsijde. Met maar liefst een opper-
vlakte van 81 hectare. 

We vragen ons als Vlaams Belang 
Nieuwpoort af of dit wel nodig is. 
Is dit geen prestigeproject dat geen 
spek voor de bek is van de gewone 
burger? Een dossier dat al jaren aan-
sleept en waar we zo onze beden-
kingen bij hebben. Zal dit wel soci-
aal en betaalbaar zijn? We denken 
het niet. Of dit een meerwaarde zal 
betekenen voor toerisme en de hore-
ca in Nieuwpoort, valt af te wachten. 
Of moet Nieuwpoort toch de groot-
ste jachthaven van West-Europa wor-
den, met alle moeilijkheden die daar 
bij komen kijken?

Vlaams Belang-
Nieuwpoort ziet dit 
met lede ogen aan. In-
vesteren in onze stad 
is positief maar het is 
onze taak als opposi-
tiepartij kritisch te zijn 
en het stadsbestuur er 
op te wijzen hun ver-
antwoordelijkheid te 
nemen om onze stad 
leefbaar te houden. 
Op 12 juni voerden 
we een korte actie die 
kadert in onze missie 
2024.



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
Een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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