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„ De wilskracht van de zwakken heet koppigheid.“
Marie von Ebner-Eschenbach (Oostenrijks schrijfster 1830-1916)

Nieuw Casino 
ROMMEL OF LANDMARK?

Nadat de Raad van State de vorige gunning schorste omdat de 
gemeente haar eigen bestek niet naleefde organiseerde de gemeente 
een nieuwe gunningsprocedure voor de bouw van een nieuw casino. 
Er schreven drie kandidaten in. Naast de twee vorige, Napoleon 
Games en Versluys-Golden Palace,  diende ook Inniti een voorstel in. 
Napoleon Games kwam opnieuw als winnaar uit de bus.

Niet alleen de Raad van State kwam tot het besluit dat er gesjoemeld 
werd om aan Napoleon Games de bouw van het casino toe te wijzen, 
ook de voltallige oppositie, LDD, Progressief Kartel en N-VA, kwam tot 
dit besluit. Daarom legden ze een klacht neer bij justitie en bij de 
dienst voor corruptiebestrijding. Het volledige relaas en de inhoud van 
de klacht die ondermeer gaat over vermeende belangenvermenging 
van de schepen Liliane Pylyser-Dewulf en Michel landuyt kunt u lezen 
op onze website www.lddmiddelkerke.be.

Na de eerste gunning in juli 2016 hebben wij uw mening 
gevraagd over de twee casinoprojecten ingediend door 
respectievelijk Napoleon Games en Versluys/Golden Palace. U 
hebt daar massaal op geantwoord, waarvoor dank. We 
registreerden immers 1434 unieke stemmen. Als je weet dat 
electorale peilingen op nationaal niveau afgeleverd worden op 
basis van 1.000 ondervraagden, dan is 1.434 zonder meer een 
representatieve weergave van de mening van de Middelkerkenaar. 
3 op de 4 kozen het casino van Versluys/Golden Palace. 

 , wordt ook goktempel“ „Garage Omnia  
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Bingokoning Willy Michiels 
kreeg met Napoleon Games 
nog een extra speelzaal-
uitbating cadeau.   
.

De Feiten:

Ÿ Midden 2014 houden burgemeester 
Rommel en secretaris Ryckewaert 
geheime meeting te Brugge. Het 
„Project Casino“ wordt er aan 
Napoleon Games en Fico nv, beiden 
van Willy Michiels, aangeboden. Als 
tijdelijk casino stelt burgemeester 
Rommel voor om Garage Omnia te 
kopen. 

Ÿ 2 september 2014 wordt garage 
Omnia om onduidelijke redenen 
geschrapt van het leegstandsregister en 
vrijgesteld  van het betalen van 

Garage Omnia

„Resultaten  over het eerste “volksraadspleging casinoproject 

  Fraude? Favoritisme? Corruptie?“ „Belangenvermenging?  

Maakte het Rommel-kabinet zich 
schuldig aan fraude, corruptie of belan-
genvermenging? Wij zijn van mening 
dat daar ernstige aanwijzingen voor zijn 
en legden daarom klacht neer bij  
jus t i t i e  en  b i j  de  d iens t  voor 
corruptiebestrijding.  

We zijn verheugd dat huidig casino open blijft tot 31 augustus 2017 zodat de 85 personeelsleden 
ononderbroken aan de slag kunnen blijven. Door het gesjoemel en de onbekwaamheid in de afhandeling van 
het casinodossier moet de Middelkerkenaar echter opdraaien voor de extra kosten van een nieuwe 
gunningsprocedure en voor het langer openhouden van huidig gebouw, namelijk minimum z’n 600.000 
euro. LDD heeft samen met de andere oppositiepartijen Progressief kartel en N-VA een klacht neergelegd voor 
gunningsfraude, actieve en passieve omkoping en belangenvermenging bij justitie en de federale dienst voor 
corruptiebestrijding. 
 
Lees volledige tekst op www.lddmiddelkerke.be

Ÿ Najaar 2014 tekent Napoleon 
Games via dochterbedrijf Fico nv 
een compromis met de eigenaar 
„Garage Omnia“

Ÿ 11 december 2014 krijgt Fico nv 
een convenant klasse II kansspelen 
voor Garage Omnia.

Ÿ op 2 april 2015 koopt Fico nv  voor 
een bedrag van 2,5 miljoen euro    
„Garage Omnia“.

Ÿ 15 november 2016 krijgt Fico nv 
een bouwvergunning voor een 
Klasse II goktempel te bouwen op 
de gronden van „Garage Omnia“.

Lees volledige tekst op www.lddmiddelkerke.be

„  Volk eerst“ Eigen  

Aan de Badenlaan in Westende-Bad komen er 182 sociale woningen en een 
parkeertoren van 400 wagens. Voor LDD moet deze reusachtige garage met een kostprijs 
van 5.324.000 miljoen euro ondergronds gerealiseerd worden om een nieuw 
architecturaal gedrocht in Westende-Bad te vermijden. Schepen van Ruimtelijke 
ordening Liliane Pylyser-Dewulf ligt echter dwars. Ze wil zo vlug mogelijk het ganse 
landbouwgebied tussen de Badenlaan en Westende Dorp laten veranderen in lucratieve 
bouwgrond. Haar schoonbroer Louis Dobbelaere bezit er met zijn vennootschap 
Noordzee Parken immers duizenden vierkante meter loten grond om te verkavelen. Voor 
onze Middelkerkse bestuurders is het hemdje altijd nader dan het rokje. Naast het 
casinodossier met in de hoofdrollen burgemeester Jana Rommel-Opstaele, Michel 
Landuyt, en Liliane Pylyser-Dewulf, het zoveelste bewijs dat voor onze bestuurders 
familie-en zakenbelangen primeren op het algemeen belang.

„ van Middelkerke “Napoleon I 

Onze gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert is de echte 
burgemeester van onze gemeente. Hij is verantwoordelijk voor het 
casinodossier en het nieuwe sportpark. Naast een functie als 
gemeentesecretaris is hij ook secretaris van het OCMW, de Politie, 
de Dienst Toerisme en het Autonoom Gemeentebedrijf. Hij is ook 
organisator van tennis- en wielerwedstrijden met jaarlijks 250.00 
euro subsidies. Onlangs werd de technische dienst doorgelicht 
door het Brusselse Idea Consult voor het luttele sommetje van 
71.451 euro. Wedden dat onze zwakke bestuurders Pierre ook 
daar op zijn wenken zullen bedienen. Als  de politici onbekwaam 
zijn nemen de korporaals het over.
                                „RIEN NE VA PLUS“

Ontwerp & layout www.bfelt.be / Verantw. uitg. Ignace Vandewalle 

 Versluys  
Golden Palace  

Napoleon Games 
BCS 

Alle Inwoners (1054) 73,6 % 26,4% 

Handelaars (78) 74,7% 25,3% 
Tweede verblijvers (251) 76,3% 23,7% 

Toeristen (87) 64,2% 35,8% 

Alle respondenten (1434) 72,2% 27,8% 

 

U koos massaal voor het project Versluys.

Het is wraakroepend en totaal onbegrijpelijk dat burgemeester Janna Rommel-Opstaele 46,2 miljoen euro 
door de neus boort van de Middelkerkse bevolking. Dit is gemiddeld 2.300 euro per persoon of 10.000 
euro per gezin. Het is zelfs het volledig budget voor 1 jaar werking van onze gemeente dat 400 
personeelsleden tewerkstelt. De burgemeester en haar akolieten vergokken de welvaart van hun inwoners. 
Onze stripgemeente wordt gestript door de Rommelcoalitie van Janna Rommel-Opstaele. 
 Er is nog meer aan de hand. Zo zou Inniti een ondergrondse parking op eigen kosten uitbreiden tot 450 
plaatsen tegenover 174 in het project van Napoleon Games. In de plannen van Napoleon Games krijgen we 
een speelzaal(casino) van 630m2, Versluys - GP 1.200 m2 (evenveel als de huidige) en Inniti 2.400 m2. 
Hoe Napoleon Games het huidig bestand van 85 personeelsleden in haar kleine speelzaal zal tewerkstellen 
is een raadsel. De Hoed van Napoleon is een speelhol met een hotel van 72 kamers van nauwelijks 15 tot 
29m2 groot en geen prestigieus casino. We zijn benieuwd of de familie en de vennoten van de schepenen 
opnieuw de hoteluitbating zullen versieren zoals bij de eerste gunning. 

Bij de eerste gunning van juli 2016 werd de bouw van het nieuwe casino toegekend 
aan Napoleon Games en werd de offerte van Versluys - Golden Palace (GP) op 
dubieuze wijze ongeldig verklaard. De Raad van State verplichtte de gemeente haar 
huiswerk opnieuw te maken. Bij de tweede gunning van 29 december 2016 
herhaalde zich hetzelfde scenario. Door allerhande spitsvondigheden en 
administratieve haarklieverij werden nu de offertes van zowel Versluys-GP als van 
Inniti weerom ongeldig verklaard. Als je niet kunt winnen dan moet je de 
tegenstanders in de gracht rijden en declasseren. Dat was blijkbaar de opdracht van 
de Open VLD/CD&V-coalitie aan het Brussels  Advocatenkantoor Eubelius, dat al 
voor honderdduizenden euro’s aan de gemeentekassa mocht passeren.

Om de bouwopdracht te krijgen zouden de kandidaten niet alleen beoordeeld 
worden op de architecturale waarde van het gebouw maar ook op de grootte van de 
jaarlijkse concessievergoeding die ze de volgende vijftig jaar moeten betalen voor de 
casino-uitbating. Terwijl Napoleon Games bij de eerste gunning nog een 
concessievergoeding voor de gemeentekas bood van 485.000 euro per jaar, was 
het nu amper nog 185.000 euro. Begrijpe wie kan! Wist ze misschien bij voorbaat 
dat de gunning voor haar was en diende ze daarom deze bijzonder lage 
concessieprijs in? Ter vergelijking: voor het casino van Blankenberge betaalt de 
uitbater jaarlijks 800.000 euro concessievergoeding aan de gemeente en in 
Oostende 900.000 euro. 

Groep Versluys-GP bood daarentegen een concessievergoeding van 500.000 euro 
per jaar en Inniti zelfs 750.000 euro. Na aftrek van het recht van opstal voor de 
huur van de zeedijk, dat de gemeente Middelkerke jaarlijks moet betalen aan het 
Vlaams Gewest (100.000 euro ), krijgt de gemeente slechts 6,7 miljoen euro over 
de ganse looptijd van 50 jaar (jaarlijkse indexering van 2% incluis).

Van Versluys-GP zou Middelkerke 32,6 miljoen euro krijgen, 5 keer 
meer dan van Napoleon Games, en van Inniti zelfs 52,9 miljoen euro, 
8 keer meer dan de belachelijk lage „Napoleonprijs“   Middelkerke 
verliest exact 46. 211.256 euro door de concessie op onbegrijpelijke 
wijze cadeau te doen aan Napoleon Games.

Pikant detail: 
Napoleon Games poogde heimelijk onze peiling te beïnvloeden. 
We merkten op dat 179 stemmen voor het ontwerp Napoleon 
Games via de server van www.napoleongames.be werden 
uitgebracht (ip-adres 194.78.14.98)
Deze werden bij de telling uiteraard geschrapt.

werden  u i t geb rach t  ( v ia  ip -ad res  
194.78.14.98). 

 
U kan via deze invulstrook uw voorkeur kenbaar maken door ze op te sturen naar Lijst Dedecker, Wateringstraat 4 te 8433 
Middelkerke, te e-mailen naar middelkerke@ldd.be of te stemmen op www.lddmiddelkerke.be.

Versluys/Golden Palace Inniti

WELK ONTWEP GENIET UW VOORKEUR?

„Uw Mening is voor ons  belangrijk“
Voor de Open VLD/ CD&V -coalitie telt uw mening niet. Zij 
regeren dictatoriaal vanuit hun ivoren toren. Ze gooien 
belastinggeld door ramen en deuren. Het casino is  het 
belangrijkste bouwwerk van Middelkerke, een zichtbepalend 
landmark dat zowel economisch, toeristisch als 
maatschappelijk het uithangbord van onze gemeente voor de 
komende eeuw wordt. Daarom vragen wij met onderstaande 
invulstrook uw opinie. 

The Rolling StoneDe Hoed van Napoleon 
            Games

De Schelp
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