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Zowel vanuit het stadsbestuur als vanuit de privé wordt heel wat onder-
nomen om inwoners, tweedeverblijvers en toeristen opnieuw een onver-
getelijke zomer te bezorgen.

Natuurlijk zijn er de vaste waarden zoals 
Radio 2 met Plage Préférée en hun live 
uitzendingen aan de rotonde van de Pier 
of de jaarlijkse Zeezegening op het strand 
aan de vuurtoren. Ook Parkies blijft op 
woensdagavond een vaste stek hebben in 
onze badstad, dé plaats waar inwoners, 
tweedeverblijvers en toeristen elkaar ont-
moeten en samen een glas drinken bij een 
streepje live muziek. 

Grote publiekstrekkers zijn dan weer de 
Paravangfeesten, Radio 2 Zomerhit dit jaar 
opnieuw aan den de vuurtoren. En voor 
wie zich liever onderdompelt in de dance-
wereld, is er Beachland. De zomer sluiten 
we traditioneel af met onze bloemencorso. 

Voor de sportievelingen zijn er de verschil-
lende tornooien en wedstrijden zoals  
beachvolley, Noordzee dubbeltornooi  

tennis, de beachrun, en dit jaar ook de 
start van de Binck Bank wielerwedstrijd. 

Voor wie rust zoekt kan volop genieten 
van de Uitkerkse polders per fiets of te 
voet, een route die trouwens zeer rolstoel-
vriendelijk is. 

Shoppen en kuieren langs de gezellige win-
kelstraten of koopjes doen tijdens midzo-
merverkoop en braderie, maar dit kan ook 
op de verschillende avondmarkten. Zalig 
de dag afsluiten met een aperitiefje op een 
strandbar en een etentje in één van de vele 
lekkere restaurants die onze badstad rijk is.

Dit is nog maar een hap uit het nog veel 
bredere aanbod. Blankenberge weet ons 
zoveel te bieden. Ik wens iedereen dan ook 
warme, zonnige en zorgeloze zomerdagen 
toe!

Vakantie 
in eigen 
stad

Onze badstad ziet 
de toerist graag 
komen

Sinds jaar en dag zien we jullie 
graag komen en samen met 
het zomers weer ontvangen 
wij jullie met open armen, onze 
belangrijkste handelspartners: 
de toeristen.

Horeca, winkeliers, dienstverle-
ners, werknemers, jobstudenten 
en ook, via de stadskas, onze 
inwoners pikken allemaal een 
graantje mee.

De onvermijdelijke overlast 
wat betreft lawaai, parkeren, 
drukte en afval eigen aan een 
toeristische stad nemen we er 
graag bij. 

Toch willen wij de toerist vragen 
om die overlast tot een mini-
mum te beperken. Uw vakantie 
doorbrengen in een aangename 
en propere omgeving is zeker 
ook voor jou een pluspunt. 

Je favoriete badstad en haar 
inwoners zullen er dan ook alles 
aan doen om je uitverkoren 
vakantiebestemming iedere 
keer opnieuw aan te bieden als 
een dynamische parel aan onze 
Vlaamse kust.

Jan Cuyle
Afdelings-
voorzitter

 Heel de zomervakantie vinden er leuke 
activiteiten plaats in Blankenberge.

“Deze zomer je vervelen in  
Blankenberge? Onmogelijk.”

Eerste schepen Daphné Dumery
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Dezelfde parkeermogelijkheden voor inwoners  
en tweedeverblijvers
Aangezien de huidige versnippering voor verwarring en veel frustraties zorgde in  
de omringende straten komt daar vanaf 1 januari 2018 verandering in: er  
komt één grote zone bewonersparkeren ten noorden van de lijn  
Vredelaan - Zuidlaan - Koning Albert I-laan, waar alle bewoners  
uit deze zone kunnen parkeren met dezelfde bewonerskaart,  
behalve waar het betalend parkeren is. Verder wordt deze  
bewonerszone ter hoogte van de Frontwijk ook groter, en dit  
tot en met de Jules Soetestraat.

“Tweedeverblijvers worden eindelijk gelijkgesteld aan bewoners en 
kunnen ook een bewonerskaart aanvragen”, stelt ondervoorzitter 
Tom De Vos, “ten slotte blijven de abonnementstarieven betalend 
parkeren dezelfde, maar nu kunnen tweedeverblijvers ook zoals 
inwoners een abonnement bekomen voor 125 euro per jaar, in plaats  
van 250 euro.”

 Er komt één grote zone bewonersparkeren en tweede-
verblijvers kunnen ook een bewonerskaart aanvragen.

Honden horen niet thuis op  
speelpleinen
Blankenberge heeft prachtige speelpleinen voor kinderen van alle leeftijden. Er is de 
laatste tijd daar ook sterk in geïnvesteerd. Hondenpoep blijft er echter een heuse plaag. 

Voor sommige baasjes van honden is het nog niet echt duidelijk: honden horen niet thuis 
op een speelplein. “Zelf ben ik hondenliefhebster en vind ik dat er meer ruimte moet zijn 
voor honden in onze badstad. Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van een 
bijkomende hondenloopweide. Maar honden op een speelplein, dat moet verboden wor-
den”, benadrukt Sharon Hamers.

Verkeersdoorstroming kan beter
De verkeersdoorstroming in Blankenberge kent heel wat problemen. Opstopping bij het binnenrijden van 
Blankenberge, opstopping aan het station en opstopping aan het nieuw verkeerspunt ter hoogte van De  
Scute richting Wenduine. Kortom, problemen bij zowel het binnen- als het uitrijden van onze badstad. 

Kurt Decleer: “Tijdens de verkeerscommissie van maart 2017 
vroeg ik waarom er geen maatregelen genomen worden. Bij-
voorbeeld aan het station is het vandaag het ideale moment voor 
verandering, nu het plein grenzend aan het station en het Leopold 
III-plein heraangelegd moeten worden.”

Terwijl sommigen de problematiek minimaliseren en stellen dat 
‘en als de automobilisten een beetje moeten wachten dan is dit 
niet zo erg’, vindt de N-VA dat de doorstroming in Blankenberge 
wél een dringend werkpunt is. N-VA Blankenberge vindt dat  er 
minstens met de wegbeheerder afspraken gemaakt moeten wor-
den om de verkeerslichten op elkaar af te stemmen. We moeten 
ook nadenken of de invulling van de kustbaan niet beter kan in 
functie van de verkeersveiligheid en de doorstroming. 

”Mensen die de ogen sluiten voor deze situatie zijn duidelijk niet 
begaan met het toegankelijk en aantrekkelijk maken van onze badstad. Terwijl het anders kan”, besluit Decleer.
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 Stel jezelf eens kort voor?
“Ik ben Freddy Van Bellegem, 67 lentes jong, en jong mag je 
letterlijk nemen. Ik ben een geboren en getogen Gentenaar, 
zelfs al 30 jaar lid van de gilde van de stroppendragers, maar ik 
voelde mij niet meer thuis in mijn eigen stad. Ik woon nu zes 
jaar in Blankenberge, waar ik mij gelukkig wel weer thuis voel. 
De kust is van jongs af aan al een rode draad door mijn leven.  
Ondertussen ben ik drie jaar gepensioneerd, het laatste en 
langste gedeelte van mijn carrière heb ik afgewerkt op de 
spoeddienst van UZ gent, in de nachtshift. Ik had schrik voor 
het zwarte gat na mijn pensioen, maar dankzij mijn activiteiten 
in het VLAS, mijn actieve rol in de seniorenraad van Blanken-
berge en mijn rol in het bestuur van N-VA Blankenberge maak 
ik het eeuwige cliché ook waar: als gepensioneerde heb je te 
weinig tijd.”
 

 Wat is je favoriete plek in Blankenberge? 
“De dijk, het zeezicht en dan de voeten in het zand.” 
 
 

  Waarom koos je voor de N-VA?
“Mijn wortels liggen bij de Volksunie, en ik volg dan ook hun 
visie omtrent het Vlaams-nationalisme. Daarnaast ervaar ik 
binnen de rangen van N-VA Blankenberge een openheid, wil 
en gedrevenheid om de zaken vast te nemen die nodig zijn, en 
daar kan ik mij helemaal mee vereenzelvigen.”

  Wat moet er volgens jou veranderen in onze 
badstad?

“Er moet dringend werk gemaakt worden van properheid en 
netheid, alle andere badsteden mogen daar ook een voorbeeld 
aan nemen. Onze badstad dient daarnaast ook toegankelijk te 
zijn voor jong en oud en voor mobiel en minder mobiel.”

  Wat zou een goede slogan zijn voor onze stad?
“Blankenberge waar het goed is om te leven, en waar men thuis 
mag zijn.”

vragen aan  
Freddy Van Bellegem

Bestuurslid in de kijker

15 juli: 11 juliviering: 
Vlaamse fietstocht met aansluitend visfestijn

23 juli:
Maatjes met de N-VA in de strandjutter

3 september:
Jong N-VA op Uitkerke kermis 

17 september:
N-VA-familiedag in het provinciaal domein Puyenbroeck in 
het Oost-Vlaamse Wachtebeke

23 september:
N-VA-dames benefiet kaas-en wijnavond 

19 oktober:
Staatssecretaris Theo Francken te gast in Kusttheater 
Colisée

Activiteitenagenda

 Inschrijvingen
via info@nvablankenberge.be
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GELIJK € 160

per maand

De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Recordaantal

Verkeersdoden Totaalverbod
op onverdoofd slachten

Koopkracht
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-15 %

= minder belastingen

RECORD
EXPORT

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


