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Onze ondernemers, handelaars en 
kmo’s zijn het kloppende hart van de 
Blankenbergse economie. Zij zorgen 
voor tewerkstelling. Zij zorgen dat het 
winkelcentrum aangenaam en aantrek-
kelijk is. Het stadsbestuur Blanken- 
berge heeft daarom beslist om nog meer 
een beleid te voeren met aandacht voor 
de noden van de lokale handelaars. 

“In dit kader drong ik aan om ook hier 
in onze stad een ondernemingsloket op 
te richten”, vertelt schepen van Midden-
stand en Lokale Economie Daphné  
Dumery. “Dit loket is een uniek aan-
spreekpunt voor ondernemers, hande-
laars en vrijeberoepers. Onze stad kan op 
die manier, als directe en eerste gespreks-
partner van de zelfstandigen, de infor-
matiedoorstroming naar de ondernemers 
verbeteren. Ook investeringen in een 
eigen zaak, en dus in de Blankenbergse 
economie, willen we aanwakkeren.”

ONDERNEMERS EN STARTERS WARM 
ONTHALEN

Het ondernemingsloket moet niet alleen 
de nu al aanwezige zelfstandigen of vrije-
beroepers bijstaan. Ook nieuwkomers en 
starters warm onthalen is één van taken 

van het loket, om zo de leegstand aan te 
pakken. Het loket vertrekt info over de 
gemeentebelastingen en gemeentelijke 
premies, politiereglementen en veilig-
heid, vergunningen en de zoektocht naar 
bedrijventerreinen of –panden in onze 
badstad. 

“Onze ondernemers verschaffen werk en 
bepalen voor een groot stuk het imago 
van onze badstad. Enkel door een klant-
vriendelijke beleid en een positief onder-
nemingsklimaat zal de stad meer bezoe-
kers kunnen aantrekken én de leegstand 
kunnen bestrijden”, besluit Dumery.

Blankenberge-Uitkerke is levendig, vol 
activiteiten en evenementen. Boven-
dien hebben we een rijk verenigings-
leven. Dat moeten we koesteren, want 
soms zijn we zo kritisch dat we geen 
oog meer hebben voor al wat goed is. 
We moeten realistisch blijven en de 
blik op de toekomst richten.

Er zijn nog tal van mooie projecten te 
verwezenlijken. Het stadsbestuur, haar 
diensten en de plaatselijke midden-
standers werken gestaag verder aan 
het opwaarderen van onze badstad, 
gesteund door talrijke inwoners. Nie-
mand kan ontkennen dat er momen-
teel grote en positieve veranderingen 
plaatsvinden die de stad en haar 
inwoners ten goede komen.

Onze wens voor 2016 is daarom om 
gezamenlijk verder te werken aan 
een welvarende omgeving waar het 
goed leven, wonen en werken is voor 
iedereen.

Wij wensen u een prettig eindejaar en 
een gezond en welvarend nieuw jaar.

EEN LEVENDIGE 
STAD

Eindelijk een uniek loket voor ondernemers

www.n-va.be/blankenberge
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Jan Cuyle
Voorzitter N-VA  
Blankenberge-Uitkerke

 zondag 24 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie met Ben Weyts om 11 uur @ Colisée 

 vrijdag 12 februari 2016
Valentijnsetentje in de Kerkewegel

N-VAgenda

Een klant- en ondernemings- 
vriendelijk klimaat is goed voor  
het imago van onze stad.
Schepen Daphné Dumery
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Fractieleider OCMW 
nadia.cloetens@n-va.be

Bjorn Van den Abeele
Secretaris 
bjorn.vandenabeele@n-va.be
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De N-VA-dames van Blankenberge- 
Uitkerke organiseerden op 10 oktober  
een kaas- en wijnavond voor het goede doel. “Een 
extra steuntje geven aan kansarme kinderen in 
onze gemeente, dat wilden we doen”, vertelt 
Myriam Dumery-Moens. “We kozen ervoor om het 
opgebrachte bedrag niet in geld te  
geven, maar in de vorm van geschenkpakketten 
voor kinderen die het broodnodig hebben.” 

Door de opbrengst van de kaas- en wijnavond en de 
verkoop van zelfgemaakte wenskaarten sprokkelden 
de dames we een mooi bedrag samen. Met dit bedrag 
werden aankoopbonnen voor kinderschoenen en -kledij 
gekocht bij de lokale middenstand. Die aankoopbonnen 
stoken we samen met voedingswaren en speelgoed, die 
verkregen werden via sponsoring, in een pakket.  

 
“In totaal konden we met onze actie 63 kinderen een 
pakket schenken. We zijn zeer trots dat we de kinde-
ren op deze manier konden helpen. Zonder de inzet 
van onze medewerkers en alle sponsors was dit niet 
gelukt. Daarom een oprecht dankjewel aan iedereen”, 
besluit Myriam Dumery-Moens.

De tering naar de nering zetten. 
Dat beloofden we u in 2012. En 
dat doen we dan ook. De vermin-
derde tussenkomst van de stad in 
de begroting van de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke is daar 
een goed voorbeeld van, net als 
de komst van het jeugdhuis.

In plaats van grootse plannen uit 
te werken, zal de verbouwing van 
het jeugdhuis heel wat minder 
centen kosten aan de stadskas. 
En de realisatie laat niet op zich 
wachten. Tegen de zomer van 2016 
wordt de sleutel van het jeugdhuis 
overhandigd aan de jeugdraad. 
Sommigen partijen praten daar ja-
ren over, wij niet. Uiteindelijk was 
toenmalig jeugdhuis De Knobbel 
in de Karel Deswertlaan ook maar 
een gewoon rijhuis.

VERNIEUWING VAN ONS STEEDJE  
IS VOLOP BEZIG

De aanleg van de winkelstraten 
is gestart. Heel wat investeerders 
geloven weer in Blankenberge. 
Oude panden, zoals hotel ‘Azaert’ 
of horecazaak ‘Trefpunt’, worden 
afgebroken en maken plaats voor 
nieuwe moderne woonprojecten 
zodat onze binnenstad steeds 
aantrekkelijker wordt.

Toch zijn er ook nog actiegroepen 
die met het beleid niet akkoord 
zijn. Wij luisteren naar hun ver-
zuchting en houden daar rekening 
mee in de plannen. Zo werd De 
Smet de Naeyerlaan opnieuw een 
straat met tweerichtingsverkeer 
van oktober tot Pasen. Dat was 
onder de vorige coalities nochtans 
anders beslist.

UITKERKE WORDT NIET VERGETEN

Ook in Uitkerke wordt er verder 
geïnvesteerd. Daar zal de open-
bare verlichting, die in sommige 
wijken dringend aan vervanging 
toe is, wijk per wijk aangepast 
worden. Misschien wordt het ook 
eens tijd om een groenplan op te 
maken om in deze wijken de oude 
bomen te vervangen door andere 
exemplaren.

Kortom: er beweegt wat in onze 
stad. En Blankenberge, ik vind 
deze stad nog altijd zeer leuk!

N-VA-dames helpen 
63 kinderen

“We zien goe bezig!”

De N-VA-fractie van de provincie 
West-Vlaanderen is vol lof over 
de interventie van de reddings-
diensten begin oktober, toen het 
vrachtschip de Flinterstar botste 
met de gastanker Al Oraiq. Ook 
over de coördinatie van de gou-
verneur is de fractie tevreden.

LOF VOOR INTERVENTIE  
FLINTERSTAR
“De Vrijwillige Blankenbergse 
Zeereddingsdienst (VBZR) was als 
eerste ter plaatse en heeft mensen-
levens gered. VBZR kampt echter 
met een structurele onderfinancie-
ring en zoekt steun bij de over-
heid”, aldus Nick Verwimp.
Het N-VA-provincieraadslid breekt 
een lans voor VBZR: “Hun red-
dingsboot, de Sterken Dries, 
speelde een belangrijke coördi-
nerende rol bij de reddingsactie 

en zorgde mee voor een vlotte 
samenwerking met de andere red-
dingsdiensten. Tijdens de operatie 
werd er voor 3 500 euro aan kosten 
gemaakt.”

EXTRA WERKINGSSTEUN IS EEN 
MUST
De VBZR werd opgericht in 1983 
en voert ieder jaar ongeveer 150 
interventies uit. Hiervoor krijgen 
zij geen enkele vergoeding. Tot op 
heden voerden zij al 4 520 inter-
venties uit. Deze interventies stij-

gen jaar na jaar. Deze vrijwilligers 
voeren, buiten het reddingswerk, 
in de mate van het mogelijke ook 
de herstellingen en het onderhoud 
van de vaartuigen uit.

Jaarlijks krijgt de VBZR 2 200 euro 
van de provincie West-Vlaan-
deren. Deze werkingsmiddelen 
zijn ruim onvoldoende om de 
dagelijkse werking te financieren. 
De N-VA vraagt dan ook iedere 
overheid een duit in het zakje doet 
om deze reddingsdienst financieel 
meer te steunen.

1. Wie is Sharon Hamers?
Ik ben 27 jaar en woon in Uitkerke. 
Sinds enkele jaren werk ik in de 
mediasector en sinds kort zetel 
ik ook in de OCMW-raad voor de 
N-VA. In de overblijvende uurtjes 
hou ik me vooral bezig met koken: 
hoe zoeter hoe liever. Daarnaast 
ga ik regelmatig zwemmen en 
volg ik gehoorzaamheidslessen 
met m’n hond.

2. Wat is je favoriete plek in Blanken-
berge?
De Uitkerkse Polders zijn mijn 
absolute favoriet. ‘s Avonds na een 
drukke werkdag rij ik vaak nog 
eventjes door onze polders om 
volledig tot rust te komen. Ik kan 
er m’n verstand volledig op nul 

zetten en genieten van het fantas-
tische uitzicht.

3. Waarom koos je voor de N-VA?
Voor mij was dat een logische 
keuze. Tijdens mijn opleiding jour-
nalistiek begon ik meer en meer 
het politieke doen en laten, van 
ons land en onze stad, te volgen. 
Daar merkte ik dat ik mezelf het 
meest thuis voelde in de stand-

punten van de N-VA. Toen Tom 
De Vos me bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingen vroeg of ik mee 
de schouders onder de partij wou 
zetten, zei ik vol overtuiging ‘ja’. 
Vanaf het eerste moment dat ik me 
politiek engageerde werd het me 
nog duidelijker: deze partij voelt 
als thuis.

4. Wat moet er volgens jou veranderen 
in onze badstad?
We moeten onze stad meer durven 
promoten. We hebben een mooie 
badstad, waar we fier op mogen 
zijn. Uiteraard is er nog verande-
ring nodig, maar ik denk dat het 
stadsbestuur hier het afgelopen 
jaar zeer hard aan werkt.

5. Wat zou een goede slogan zijn voor 
onze stad?
Blankenberge: meer dan strand.

Er beweegt wat in onze leuke stad.

Nick Verwimp
N-VA-provincieraadslid

Vrijwilligers Zeereddingsdienst 
verdienen lof én steun

Vijf vragen aan …

Hebt u een vraag? Contacteer ons gerust!

Daphné Dumery
Eerste schepen 
daphne.dumery@n-va.be

Patrick De Meulenaere
Fractieleider
patrick.demeulenaere@n-va.be

Sharon Hamers




