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Er wordt vaak gezegd dat er in Blankenberge niets meer is voor de jeugd. 
Zichtbaar is onze badstad vergrijsd en is het uitgaansleven niet meer wat 
het tien jaar geleden was. Maar dit neemt niet weg dat er voor de jeugd wel 
degelijk wat te doen is.

Er is een speeltuinbeleid waarbij gezorgd 
wordt dat er per wijk één goed onderhou-
den en uitdagend speelplein moet zijn. Het 
stadsbestuur heeft hierin fors geïnvesteerd. 
De laatste afgewerkte speelpleinen, de 
Leutegoart (Sint-Elooistraat) en ‘t Veermeer 
(Park De Craene), zijn daarvan het bewijs. 
De Vitamine (Woumenpad), waar sport en 
spel worden gecombineerd, is in opbouw. 

Tijdens elke schoolvakantie is er speelplein-
werking Speelberge; tijdens de zomermaan-
den op de unieke locatie op het strand. 
Daarnaast wordt er een ruim aanbod aan 
grabbelpasactiviteiten aangeboden voor 
jongeren tot 16 jaar. Ouders kunnen hun 
kinderen gemakkelijk en snel online  
inschrijven. 

De jeugddienst organiseert in het voor- en 
najaar speelstraten en buitenspeeldagen in 
de verschillende woonwijken. 

Voor de jeugd is er in de Brislam @4us 
waar 12 tot 15-jarigen drempelverlagend 
aan atelierwerking kunnen doen. 
En dan is er nog het succesverhaal van 
jeugdhuis ‘De Leute’.

Ook diverse private organisaties hebben 
aandacht voor de jeugd. Denken we maar 
aan de beachclub, de vele sportverenigin-
gen, maar ook de schaakclub en de muziek-
school kennen veel succes bij de jeugd. 

Blankenberge is er 
WEL voor de jeugd

Aantrekkelijke  
badstad

Nu de lente voor de deur staat en 
de carnavalroes voorbij is, wordt 
Blankenberge-Uitkerke met rasse 
schreden terug één van de mooi-
ste en aangenaamste gemeenten 
van Vlaanderen.

Ambitieuze stadsvernieuwende 
projecten worden uitgevoerd of 
staan op stapel. Iedere partij vindt 
wel een programmapunt terug in 
de lopende initiatieven en pro-
jecten. Het zou inderdaad spijtig 
zijn dat niet elke neus in dezelfde, 
positieve richting staat wanneer 
het om onze badstad gaat. Een 
aantal punten moeten verbeterd 
worden, maar Rome en Parijs zijn 
ook niet op een dag gebouwd. 

Dankzij de medewerking van 
iedereen die het goed meent met 
onze badstad zorgen we voor de 
nodige verandering. De N-VA wil 
dat ideeën gedragen worden door 
iedereen en dat vraagt tijd. 

Toch werkt ons bestuur in het 
schepencollege, de gemeenteraad 
en het OCMW elke dag verder. 
Heeft u vragen of ideeën aarzel 
dan niet om contact op te nemen 
met onze mandatarissen.

Jan Cuyle
Afdelings-
voorzitter

“Gezinnen met kinderen wonen 
graag in Blankenberge. Daarom 
zal het beleid blijven inzetten 
op de jeugd.”
Schepen van Jeugd Daphné Dumery
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Kracht van verbetering bij OCMW
Onze OCMW-raadsleden Nadia Cloetens, Sharon Hamers en Kurt Decleer zorgen ervoor dat de bestaande 
middelen optimaal en maximaal benut worden. Ze werken aan verandering voor verbetering, zodat er  
begeleiding en steun is voor mensen die het echt nodig hebben.

Sociaal Huis: toegankelijk en centraal
De renovatie van het voormalig rijkswachtgebouw is afgerond en 
werd in gebruik genomen als Sociaal Huis. De centrale locatie bij 
het stadhuis en de politie zorgt voor een win-winsituatie. Er is 
een betere toegankelijkheid voor de bevolking en een gemakke-
lijkere samenwerking tussen de politie-wijkdienst, stedenbouw, 
preventiedienst en de sociale dienst. Bij het ontwerp binnenin 
het gebouw werd zowel nadruk gelegd op privacy en goede open 
service naar onze bevolking toe als naar het comfort voor de 
werknemers. Ook de loketfunctie van Het Sociaal Huis, die in 
het stadhuis was, werd hier ondergebracht. Dit maakte plaats 
voor een ondernemingsloket in het stadhuis, zoals beloofd in ons 
verkiezingsprogramma.

Verhuis jobkracht 10
De vrijgekomen ruimte in de Bezaan, waar vroeger de sociale 
dienst zat, is ingenomen door jobkracht 10 en de personeelsdienst 
van het OCMW en de stad Blankenberge. Dit kadert in de inkan-
teling van stad en OCMW die verwacht wordt in 2019. De N-VA 
is nu al bezig met de voorbereiding. Ook hier is het de bedoeling 
kostenefficiënt te werken met een goede dienstverlening voor de 
bevolking. Dit geeft ook de mogelijkheden aan onze ambtenaren 
om hun kennis te verbreden en verder samen te werken over de 
diensten heen. Met de verhuis van jobkracht 10 is de werkwinkel 
in de Kerkstraat op Uitkerke één grote werkwinkel geworden voor 
de Oostkust. Wat weer een extra troef is voor onze badstad.

Betere dienstverlening
Nog meer service naar de bevolking toe bereikten we door het 
beperken en verschuiven van de collectieve sluitingsdagen van 
kinderopvang. Daardoor is het kinderdagverblijf ’t Schelpje twee 
weken langer open. Hiermee willen we jonge ouders tegemoet-
komen, die het niet gemakkelijk hebben om opvang te vinden. 
Eveneens kunnen de personeelsleden in onderling overleg meer 
verlofdagen zelf inplannen.

28 april: quiz Jong N-VA  
(19.45 uur in de aula van de Bib)

15 mei: 
bloemenactie voor Moederdag

28 mei:
N-VA aan de toog, vanaf 11 uur 
in Trefpunt (Albertstraat 7)

Noteer 
alvast in 

uw  
agenda!
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  We kennen je allemaal van Kusttheater Colisée, 
maar wie is ‘Benny Herpoel’? 

Als 16-jarige ben ik als jobstudent naar Blankenberge gekomen 
en ik ben er blijven plakken. Als 18-jarige ben ik gestart met 
mijn eerste broodjeszaak. Ik ben altijd zeer ambitieus geweest 
waardoor ik nu verschillende handelszaken in Blankenberge 
uitbaat, waaronder het Kusttheater Colisée.

  Entertainment en het organiseren van feesten is 
duidelijk iets waar je zeer bedreven in bent. Daar 
komen grote investeringen bij kijken. Waarom in 
Blankenberge? 

Ik heb hier mijn vriendenkring en sterke banden. Maar het  
unieke aan Blankenberge is dat een topdag hier écht een 
topdag is, voor elk van mijn zaken. In de zomer heb ik 60 à 70 
personeelsleden in dienst. De uitdaging is de vier wintermaan-
den, een zeer moeilijke periode, te kunnen overbruggen. Toch 
kan ik investeren in onze badstad aanraden aan elke starter. 

  Er wordt vaak gezegd dat er in Blankenberge 
niets is voor de jeugd/de jongeren? Ben je het 
daar mee eens?

Ja en neen. Uitgaan, zoals we dat vroeger kenden, is gedaan. 
Er zijn nog slechts enkele zaken. Het uitgaansleven heeft zich 
niet alleen verplaatst, ook de uitgaanscultuur is veranderd. 
Nu drinkt men graag cocktails in de strandbars en wil men 
genieten met vrienden in een loungesfeer. Dit neemt een forse 
hap uit het budget van de jongeren. Dat heeft ook zijn gevolgen 
op het uitgaansleven. 

  Wat zijn volgens jou de grote uitdagingen waar 
Blankenberge voor staat?

De mobiliteit moet beter. Door de vele lichten en rondpunten 
geraken mensen er moeilijker. Ook zou er in de binnenstad 
ruimte moeten komen voor ondernemen en ideeën. Dit kan 
via ruimtelijke ordening en de visie hierover aan te passen aan 
hedendaagse wensen. 

  Als je burgemeester of schepen zou zijn, wat zou 
je eerst willen aanpakken? 

De King Beach! Na een grondige renovatie zou dit de idea-
le locatie zijn voor enkele handelspanden bestemd voor een 
bruisend nachtleven met zicht op strand en zee. Ik zie dit als 
een echte meerwaarde voor de toerist en de eigen bevolking. 
Bovendien bezorgt het weinig mensen overlast en het uitzicht 
is fantastisch.

vragen aan Benny Herpoel

28 mei:
N-VA aan de toog, vanaf 11 uur 
in Trefpunt (Albertstraat 7)

18 juni: 
verkenning onbekend Brugge 
met de N-VA-dames

19 oktober:
Staatssecretaris Theo Francken 
te gast in Kusttheater Colisée

Sympathisant in de kijker



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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