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Straffe jongens
die West-Vlamingen!

lijsttrekker
kamer

Behoud van onze landelijke  
en rustige woonomgeving

Respect voor 
de mooie natuur

Veilig leven Een topprioriteit voor  
een provincie met ambitie

Een zorgende samenleving voor alle generaties

Warme zorg

OPVOLGERS

KAMER
WEST-VLAANDEREN

1 BOGAERT Hendrik

2 MUYLLE Nathalie

3 DEMON Franky

4 DESEYN Roel

5 DEZEURE Lies

6 CALLEWAERT Lynn

7 VAN QUEKELBERGHE Eveline

8 ROLLEZ Herlinde

9 STEVENS Jan

10 GUNST Bert

11 DESMET Margot

12 BONTE-VANRAES Caroline

13 DEHAUDT Dries

14 ROMMEL Delphine

15 NAEYAERT Bart

16 VERMEULEN Frederiek

1 SLEGERS Bercy

2 DEFIEUW Kevin

3 STAEL Arnold

4 BOUCHÉ Adeline

5 MORLION Thijs

6 VANDERMEERSCH Anke

7 DEJONGHE Anneke

8 DEPREZ Raf

9 DESMYTER Ben

Sterke ploeg  
   en team

1 CREVITS Hilde

2 DOCHY Bart

3 FOURNIER Martine

4 VANDROMME Loes

5 VANRYCKEGHEM Kurt

6 PLASSCHAERT Bart

7 VANDEPITTE Ingrid

8 SEYNHAEVE Jan

9 ESQUENET Minou

10 CLAEYS Maarten

11 ABID Rachida

12 COOL Annie 

13 DEGEZELLE Isabelle

14 MESSELIER Ann

15 DEBERGH Geert

16 WENES Bart

17 VANDAMME Kristof

18 DAVID Sander

19 VAN DE CAVEYE Sam

20 VERLEYE Femke

21 POPPE Jasminka

22 DE CLERCK Felix

1 WARNEZ Brecht

2 DESOMER Katrien

3 AMPE-DURON Francine

4 KINDT Steven

5 VANDEVELDE Sien

6 VAN DEN BUNDER Bram

7 VAN EEGHEM Stefanie

8 DE VROEY Henri

9 BAEKELANDT Febe

10 SOETE Marleen

11 DEMEYERE Frederik

12 ROORYCK Regine

13 VERHAMME Helena

14 MARREEL Chris

15 BUYSSCHAERT Sandy

16 STROBBE Ruben

OPVOLGERS

VLAAMSE LIJST

FEDERALE LIJST

OPVOLGERS

4 DEKEYSER  Jan

5 BALFOORT Brigitte

DE BETHUNE Jean

1 VANDENKENDENLAERE Tom

EUROPA

10

EUROPESE LIJST
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Beste inwoner, in onze samenleving een goed groepsgevoel overhouden is één van mijn grote 
politieke doelen. De vrijwilligers die de samenleving draaiende houden in sport, culturele en 
jeugdverenigingen verdienen ons hoogste respect.

We mogen fier zijn op onze streek die sinds eeuwen en eeuwen een moedige plaats onder de 
volkeren heeft ingenomen. Vaak waren we het strijdtoneel van de ambities van andere naties. 
In die Vlaamse klei kunnen we onze toekomst uitbouwen: sociale mobiliteit, handen geven aan 
mannen én vrouwen, werk als poort tot er bij horen, onze taal als sleutel tot de samenleving.  
Af en toe wat meer integratiedruk, vaak ook in het belang van de nieuwkomers en respect voor 
de mooie tradities die hier sinds lang bestaan. 

Lagere belastingen voor wie werkt en spaart en daardoor ook anderen kansen geeft, moeten 
echt mogelijk zijn. Werken moet opbrengen en de lonen van iedereen moeten fiscaal vriendelij-
ker gemaakt worden. 

Echt goed luisteren naar de noden van élke inwoner uit élke gemeente zal mijn eerste zorg  
zijn. Ik zal respect tonen voor iedereen: politieke kleur, rang of generatie spelen geen rol.  
Openstaand voor nieuwe ideeën en met respect voor al het goede dat er al is. Daarom wil ik  
     voor 200% uw afgevaardigde zijn, me inzetten voor een warm en toekomstgericht bestuur  
         waar uw veilige woon- en leefkwaliteit centraal staan.

Kwaliteitsvol  
  werken en bewerken
West-Vlaanderen investeerde de laatste jaren sterk in bijkomende ambachtelijke terrei-
nen. Samen met de inspanningen van velen deed dit het aantal jobs in onze provincie verder 
stijgen. De werkloosheid is verder gedaald tot 4,9% in februari 2019. Dit is veruit het laagste 
percentage van alle Vlaamse provincies. De West-Vlaamse werkkracht is legendarisch. 

Er moet voldoende ruimte zijn voor ambachtelijke terreinen zodat er in onze provincie nog jobs bij-
komen. Hierdoor willen wij ook problemen oplossen tussen wonen en werken in sommige wijken.

De land- en tuinbouw verdient respect als sector en als behoeder van de open ruimte. 
We zullen binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden absoluut blijven pleiten voor een 
betekenisvolle plaats voor de land- en tuinbouw in onze provincie. 

Lagere belastingen voor wie werkt en spaart en daardoor ook anderen kansen geeft, moeten 
echt mogelijk zijn. Werken moet opbrengen en de lonen van iedereen moeten fiscaal vriendelijker 
gemaakt worden. 

Aangenaam  
werken, bewerken  

en studeren

Respect voor de mooie natuur
Het rustig en landelijk karakter van onze provincie West-Vlaanderen is ondertussen een 
mooi stuk erfgoed en dat moeten we bewaken en koesteren. Onze provincie trekt meer en meer 
fietsers aan die het groen waarderen. We hebben het geluk te leven in een aangename provincie 
waar het goed is om te ontspannen, te wonen en te werken. West-Vlaanderen heeft wellicht de 
hoogste woon- en leefkwaliteit van alle provincies.

Respect voor de mooie natuur, dat is niet links of rechts maar wel een strijd tegen slor-
digheid en verloedering. Zoals mensen de tuin proper houden, ook zo met de gemeenschappelijke 
ruimte. De duinen, de zee, fiere steden, het landelijk gebied, wat we doorgeven aan de generaties 
wanneer wij er niet meer zullen zijn, kunnen we meer dan koesteren. De verstedelijking moet niet 
doorgetrokken worden in alle landelijke dorpen, behoud van de eigenheid is ook belangrijk.

Volop investeren in propere vormen van energieproductie is een goede zaak. Enkel 
via de productie van voldoende groene energie kunnen we het probleem oplossen. Niet via zware 
belastingen op onze verlichting, verwarming en verplaatsingen.

Beste woon- en leefkwaliteit
We mogen fier zijn op de West-Vlaamse steden en gemeenten, haar inwoners, haar tradities en 
gedreven mentaliteit. Onze werkkracht en talenkennis zijn legendarisch. 

Onze scholen zijn bij de beste van Europa. Het is gepast om daar de lat hoog te houden: work 
hard, play hard. Ik geloof in de jeugd, een sterke generatie. Alle respect voor de leraren die het 
beste van zichzelf willen doorgeven aan de volgende generaties. Onderwijs waar iedereen 
kansen krijgt én grijpt.

Een goede woon- en leefkwaliteit betekent dat we veilig moeten kunnen wonen. Inbrekers en 
misdadigers verdienen een nog flinkere aanpak en daarom zal het politiebeleid voor mij van het 
hoogste belang zijn. 

Er is ook nood aan voldoende preventiewerkers die in moeilijke wijken snel alarm kunnen slaan.  
De pakkans moet in justitie alleszins omhoog en procedurefouten kunnen nooit het eindoordeel 
beïnvloeden. Verantwoordelijke burgers moeten op hun gemak kunnen leven.

We moeten beroep kunnen doen op een relatief klein maar goed uitgerust leger. Goed onder-
steunde militairen en gezinnen zijn hierbij belangrijk, zij verdienen ons respect want ze zorgen 
mee voor ieders vrede.

Uw veilige woon-  
en leefkwaliteit  
staan voorop 

Een groene  
en toffe plek:

West-Vlaanderen

Goed zorgen voor mensen
Niemand moet afzien omdat hij ouder is. Een leefbaar pensioen voor elke inwoner is een 
must in een welvaartsstaat. 

Het is een absolute noodzaak voor regeringsdeelname dat de MUG-helikopter en de West- 
Vlaamse ‘flying doctors’ voldoende door nationale middelen worden voorzien. Ze hebben hun 
meerwaarde meer dan bewezen door in afgelegen gebieden maar ook in file-gebied snel te 
kunnen tussenkomen. Vele tientallen levens zijn zo reeds gered.

De diverse OCMW’s in de West-Vlaamse gemeenten en steden leveren bijzonder mooi werk. 
Betaalbare woningen zijn een must, ook voor senioren. De steun aan seniorenverenigin-
gen kan nog opgetrokken worden. De voetpaden moeten verder worden gemoderniseerd zodat 
valpartijen vermeden worden. Voldoende zitbanken alsook petanque-banen zullen zorgen voor 
een gezellig samenzijn. 

Kwaliteitsvol ontspannen en sporten is goed voor de samenleving. Ontspannen is  
sowieso nodig en sport geeft kameraadschap, weerbaarheid en zorg voor elkaar in een ploeg 
en supporters. Belangrijke waarden als fairplay, respect, inzet, vrijwillige inzet, traditie en aan-
moediging worden zo van pass tot pass doorgegeven.

Een zorgende 
samenleving voor  

alle generaties

Hendrik Bogaert
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