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In de ban van COVID-19
Dit voorjaar deden we er op Vlaams en gemeentelijk niveau alles aan om Corona in te
dijken. In het parlement namen we tal van noodmaatregelen, in de gemeente De Haan
deelden we mondmaskers uit aan de inwoners, legden we looprichtingen op in de
winkelstraten en op de dijken, maakten we wachtzones aan de winkels, hielpen we onze
zorginstellingen en scholen, ondersteunden we inwoners en handelaars…
Deze zomer deelden we ons strand in in zones en telden we twee maanden lang hoeveel
mensen er zich in elke zone bevonden. Waar nodig sloten we zones. Er waren folders,
ontsmettingsmateriaal, infokiosken… Op een heel drukke dag in augustus sloten we zelfs
het hele grondgebied af. Toen de toeristische drukte afnam, versoepelden wij ook de
maatregelen.
Maar vandaag valt het hele land ten prooi aan het opnieuw oprukkende virus. Vlaanderen
neemt nieuwe maatregelen en ook onze gemeente neemt die: sociale contacten worden
beperkt, evenementen, culturele en sportieve activiteiten worden geschrapt, zwembaden
gaan dicht, enz. In De Haan zijn er nog nooit zoveel besmettingen geweest als vandaag.
Het virus zit in elke familie, in elke wijk, in alle leeftijden. Iedereen wordt er het slachtoffer
van. We moeten de strijd dan ook allemaal samen voeren.

Septemberverklaring 2020
Op 28 september stelde minister-president
Jan Jambon het relanceplan Vlaamse
Veerkracht voor. Met een investering van 4,3
miljard euro maakt Vlaanderen werk van het
herstel van onze welvaart en het welzijn van
de Vlamingen. Fractievoorzitter Wilfried
Vandaele ondersteunde de ambities van de
Vlaamse regering: "Het plan van deze
Vlaamse Regering is een sterk engagement
dat hoop brengt voor de toekomst, waarin we
onze welvaart en ons welzijn verankeren in
onzekere tijden!"
Lees meer »

Proefproject Click
De Haan en Fost Plus slaan de handen in
elkaar voor een ambitieus project om de
gemeente proper te houden. De Click zet
inwoners, tweedeverblijvers en toeristen aan
om hun afval buitenshuis in de juiste afvalbak
te gooien. Daarvoor is een webapplicatie
ontwikkeld. Door elke verpakking die je
opraapt of zelf in de juiste afvalbak gooit te
scannen met je smartphone spaar je ‘Circular
UCoins’. Die kan je bij de lokale handelaars
verzilveren.
Lees meer »

Scheepskanon
Op 7 oktober werd een 400 jaar oud
scheepskanon opgegraven in Wenduine door
archeologen van het Vlaams Instituut voor de
Zee. Nadat het onderzocht en behandeld is
door de Vlaamse dienst voor Erfgoed zal De
Haan onderhandelen om het scheepskanon te
kunnen tentoonstellen.
(Foto: VLIZ - Sven Van Haelst)

Coronasubsidie De Haan
Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de
lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen
die door de coronacrisis heel wat inkomsten
mislopen hebben. Met deze steun moet het
sociale weefsel van onze Vlaamse
gemeenschap terug doen opleven. De Haan
krijgt hiervoor 138.618 euro om de lokale
verenigingen te ondersteunen.
Lees meer »

Investering schoolinfrastructuur
Vlaanderen maakt deze regeerperiode 500
miljoen euro extra vrij om te investeren in
schoolinfrastructuur. Zo krijgen De Zeeboon
en de Heideschool in De Haan respectievelijk
101.192 euro en 37.703 euro voor het
vernieuwen van de sanitaire blokken.
Burgemeester Vandaele: "De scholen zijn al
lang vragende partij voor deze investering. Ik
ben blij dat de Vlaamse subsidie nu rond is."
Lees meer »
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