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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Cathy Coudyser, uw kandidaat op 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees 
parlement. De N-VA staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. 
In Knokke-Heist kunt u rekenen op een kandidaat van eigen bodem. Cathy Coudyser staat op plaats 5 
voor het Vlaams Parlement.

“Met de steun en stem van de Knokke-Heistenaar wil ik  
mijn werk in het Vlaams Parlement graag verderzetten.  
Knokke-Heist is de toeristische gemeente bij uitstek, heeft  
een sterk vrijetijdsbeleid en telt vele kunstenaars en kunst-
galeries. Als woordvoerder voor cultuur, erfgoed en toerisme 
wil ik het voor Knokke-Heist opnemen in Brussel. 
 
Maar ook voor andere belangrijke dossiers in Knokke-Heist 
wil ik mij inzetten. Ik denk bijvoorbeeld aan een integrale  
veiligheidsaanpak die ook aandacht heeft voor de transit- 
migratie in en rond Zeebrugge, en aan structurele maatregelen  
om de zwakke plekken in de kustverdediging voor Knokke  
aan te pakken. En dan is er nog de nieuwe zeesluis voor 
Zeebrugge, de heraanleg van het Maurice Lippensplein, de 
hervorming van de Elisabethlaan in Heist en de mobiliteits-
shift die nodig is om de basisbereikbaarheid te verbeteren. 

Ook onder de broodnodige socio-economische hervormingen 
wil ik mijn schouders zetten. Voor een duurzaam handels-
kernbeleid haal ik inspiratie in het brede N-VA-netwerk. Zo’n 
beleid is nodig, want onze handelaars en kmo’s zijn de motor 
van onze welvaart en zorgen voor tewerkstelling.”

Maak op pagina 2 kennis 
met uw raadsleden:  
Cathy Coudyser, Isabelle 
Goeminne, Fabienne  
Pottier en Luc Masyn.
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Bert Maertens
Izegem
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Wie is Cathy Coudyser?

•  Geboren en getogen in Knokke-Heist
•  Sinds 2013: fractievoorzitter voor de N-VA in Knokke-Heist
•  Tussen 2012 en 2014: federaal parlementslid
•  Sinds 2014: Vlaams Parlementslid, woordvoerder voor de  

beleidsdomeinen cultuur, erfgoed en toerisme



Parkeren in Knokke-Heist moet eenvoudiger en de parkeerdruk moet naar beneden. Daarover zijn we het 
allemaal eens. De oplossing van de meerderheid: een nieuw parkeerplan met hogere tarieven en aangepaste 
zones. Maar de N-VA ziet andere mogelijkheden.

Onze oplossing?
•  Investeer in de aanleg van gratis randparkings met shuttledienst.
•  Investeer in ondergrondse parkings aan de stations en onder de pleinen, waar parkeren voor een beperkte duur mogelijk is.  
•  Investeer in bruisende maar bereikbare belevingswinkelstraten met shop-and-go. 
•  Stimuleer de fiets en investeer in fietsinfrastructuur. Voor elke euro aan lokale middelen, legt de Vlaamse overheid een euro bij.
•  Zet in op autodelen en een betere afstemming met het openbaar vervoer. Schakel ook private vervoersfirma’s in, en shuttlediensten 

voor senioren en mensen met een beperking.
•  Maak, als sluitstuk, een eenvoudig parkeerplan met zo laag mogelijke tarieven voor iedereen!

knokke-heist@n-va.be

Uw raadsleden in het gemeentebestuur

Cathy Coudyser
Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter

Cathy Coudyser is geboren en 
getogen in Knokke-Heist. Ze is 
gehuwd met Danny Bossaert en 
is mama van Emma. De komende 
zes jaar neemt Cathy opnieuw de 
functie van fractievoorzitter op 
zich. Ze zal de standpunten van 
de N-VA vertalen naar de praktijk 
in Knokke-Heist. Ook in Brussel 
behartigt Cathy de belangen 
van onze gemeente als Vlaams 
volksvertegenwoordiger en deel-
staatsenator. Ze is woordvoerder 
en expert voor de N-VA op het vlak 
van cultuur, erfgoed en toerisme. 

Isabelle Goeminne
Gemeenteraadslid

Isabelle Goeminne is dierenarts en 
heeft een praktijk in Knokke-Heist. 
Isabelle werkt ook op de inspectie- 
post van Rotterdam, waar ze 
controles doet en zo de volks- en 
diergezondheid bewaakt. Ze is 
gehuwd met Jean-Christophe en 
trots baasje van poezen Diva en 
Zoë en hond Angel. Isabelle is 
nieuw in de gemeenteraad en wil 
er werken aan een veilige thuis in 
een sociaal en welvarend Knokke- 
Heist, waar het voor mens en dier 
goed leven moet zijn.

Fabienne Pottier
Gemeenteraadslid

Fabienne Pottier woont in Rams- 
kapelle. Ze is gehuwd met Patrick 
D’hoore en is mama van Giorgio  
en Kyara. Al voor de tweede 
keer werd Fabienne verkozen als 
gemeenteraadslid. Deze bestuurs- 
periode zal zij ook zetelen in de 
politieraad. Het verenigingsleven 
ligt haar na aan het hart. Zij is 
betrokken bij de organisatie van 
de Ramskapelle Feesten en is 
bestuurslid van KVLV Ramskapelle. 
Fabienne werkt al 32 jaar als zorg-
kundige in het woonzorgcentrum 
van Westkapelle. Een van haar 
stokpaardjes is dan ook meer zorg 
op maat in onze gemeente.

Luc Masyn
Lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst

Luc Masyn is gehuwd met Kristel 
en is vader van Dieter en Mieke. 
Hij is ook de trotse opa van Merel 
en Boris. Als actieve vijftiger houdt 
Luc van lopen, op stap gaan met 
de hond en tuinieren. Luc werkt 
in de haven van Zeebrugge. De 
komende jaren zal Luc de N-VA 
vertegenwoordigen in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Dat 
comité legt zich toe op individuele 
aanvragen van inwoners die hulp 
nodig hebben en formuleert ook 
adviezen voor de gemeenteraad.

N-VA pleit voor slimmer parkeerbeleid in Knokke-Heist
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De Verandering werkt, ook in Knokke-Heist

Vlaanderen is koers, Knokke-Heist ook
De Vlaamse overheid haalt het WK wielrennen in 2021 naar 
Vlaanderen. Dat is ook goed nieuws voor Knokke-Heist, want 
onze gemeente vormt het vertrekpunt van een tijdrit. Een 
opsteker voor ons imago als sportstad, maar ook voor ons 
toerisme. We verwachten niet enkel sporters, maar ook vele 
bezoekers in onze mooie gemeente. Tegelijk is het een kans 
om fietsen in onze stad nog meer te promoten. 

Een greep uit de voorstellen van de N-VA waarmee het gemeentebestuur aan de slag ging:
 De aanstelling van een schepen van Lokale Economie 
 De aanstelling van een diensthoofd Lokale Economie: de procedure loopt
 Kortparkeren voor shop-and-go in het handelscentrum
 Doorlichting van de jeugdraad
 Verduidelijking van de taken en samenstelling van adviesraden

Ook in de toekomst blijven wij ons inzetten. Het gemeentebestuur werkt momenteel aan een meerjarenplan. 
Wij zullen erop aandringen dat het plan aandacht heeft voor de volgende N-VA-prioriteiten:

1  Behoud van onze welvaart. Onze toeristische sector, handel en horeca zijn daarvan de motor.
•  Een meeting- en evenementencentrum op de Casinosite
•  De Lippenslaan, Dumortierlaan en Kustlaan als belevingswinkelstraten
•  Familievriendelijke toeristische attracties in Heist: omgeving Boerenhof, Chalet Suisse en De Raan

2  Echt betaalbaar wonen voor Knokke-Heistenaars
3  Een mobiliteitsshift in Knokke-Heist

•  Investeren in de fiets als vervoersmiddel
•  Inzetten op deelauto’s, deelfietsen en andere alternatieve vervoersmiddelen
•  Randparking en ondergrondse parkings voor parkeren met beperkte duur

Een greep uit de Vlaamse investeringen voor Knokke-Heist:

  Investeringssubsidie voor een energiezuiniger Cultuurcentrum Scharpoord: 500 000 euro
  Investering voor het woon-werkverkeer van AZ Zeno: 108 000 euro
  Verbetering van de verkeerssituatie aan het Maurice Lippensplein: 500 000 euro 
  Fietsinfrastructuur in Ramskapelle: 3 miljoen euro
  Uitbreiding Zwin: nog eens 300 000 euro extra
  Zand opspuiten om onze kustlijn te beschermen: 17 miljoen euro
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
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. 

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

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken
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Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


