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BLANKENBERGE-UITKERKE

www.n-va.be/blankenberge
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De zomer is al een tijdje voorbij en 
het politieke leven nam opnieuw de 
draad op. De eerste gemeenteraad 
is een feit en het nieuwe werkjaar 
belooft boeiend te worden. 

Tal van projecten die op stapel staan 
beginnen vorm te krijgen. De man-
datarissen en bestuursleden van de 
N-VA blijven, binnen de mogelijkhe-
den die hen ter beschikking staan, 
zich inzetten voor iedere inwoner.zich inzetten voor iedere inwoner.

Meningen kunnen verschillen, en 
iedereen kan kritiek geven of iets 
niet goed vinden maar elke eind-
beslissing wordt, na rijp beraad, 
altijd gedragen door een meerder-
heid binnen de gemeenteraad.

Soms moeten er al eens minder 
populaire keuzes gemaakt worden. 
En al heeft afbraakpolitiek een hoge 
sensatiefactor hebben, de N-VA 
staat open voor alle ideeën. Die 
toetsen we telkens af aan de noden 
en behoeften van alle inwoners. Ons 
einddoel is een goed en duurzaam 
Blankenberge en Uitkerke.

INZET VOOR 
ELKE INWONER Het sociaal weefsel van onze 

badstad draait vooral rond 
vrijwilligers. Dit beseffen we 
soms niet goed. Denk maar aan 
de vele initiatieven van de seni-
orenraad, de middenstandsraad, 
de jeugdraad, de vele carnavals-de jeugdraad, de vele carnavals-
verenigingen die onze stad telt 
en het uitgebreide Halloween-
programma dat uitgewerkt werd 
door tal van vrijwilligers. 

Er is plaats tekort om alle initia-
tieven van onze Blankenbergse 
vrijwilligers hier op te sommen. 
Mijn appreciatie voor hen is groot, 
het beleid kan dit nooit opvangen. 
Zij zijn immers het fundament 
voor een warme en zorgzame 
samenleving.samenleving.

“Ik ben zelf jarenlang politiek 
vrijwilliger geweest”, zegt schepen 
Daphné Dumery. “Men vergeet 
soms dat ook politieke verenigingen 
gedragen worden door mensen die 
zich belangeloos inzetten voor hun 
passie. Kortom: vrijwilligers zijn 
onmisbaar voor een samenleving.”onmisbaar voor een samenleving.”

Jan Cuyle
Voorzitter N-VA 
Blankenberge-Uitkerke

Vrijwilligers zijn het fundament van 
Blankenberge en Uitkerke. 
schepen Daphné Dumery

Dank aan alle Dank aan alle Dank vrijwilligers

 Aan de toog:
zondag 15 november

11 uur - Bistro a Coté 

 Bingo:
zondag 22 november

14.30 uur - Café du Theatre

N-VAgenda
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De De VijfVijf
Vijf vragen aan ... 
Olivier Buysse

1. Wie is Olivier Buysse?
Ik ben een jonge vader van twee kinderen. Vijf jaar 
geleden verhuisde ik naar Blankenberge voor de liefde 
van de kust. In het dagelijks leven ben ik actief als 
fi nancieel manager bij een beursgenoteerd bedrijf. In 
mijn vrije uurtjes fi ets ik graag en kan ik genieten van 
lekker eten en een goed glas rode wijn.

2. Wat is je favoriete plek in Blankenberge?
Moeilijk te kiezen, er zijn zoveel plekjes in Blankenberge 
waar ik graag kom. Fietsen in de Uitkerkse polders, 
uitwaaien op het strand of bootjes kijken met de 
kinderen aan de haven ... Voor een avondje uit is er ook 
keuze genoeg aan goeie restaurantjes en leuke plekjes 
om een glaasje te drinken.

3. Waarom koos je voor de N-VA?
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis en 
politiek. Tom de Vos en Daphné Dumery hebben mijn 
interesse voor de N-VA en politiek in het algemeen 
aangewakkerd. Door m’n fi nanciële achtergrond kan ik 
mezelf vooral vinden in het economische programma 
van de N-VA. Het werken aan de competitiviteit van de 
ondernemingen in Vlaanderen is en blijft voor mij van 
cruciaal belang voor een goede economie.

4. Wat moet er volgens jou veranderen in onze badstad?
Blankenberge moet uitgaan van zijn sterktes en die 
nog meer promoten en ontwikkelen. Elke stad heeft 
punten tot verbetering en in Blankenberge is dat voor 
mij de leegstand in de binnenstad. Dat die nu aangepakt 
wordt door het stadsbestuur zal ertoe bijdragen dat 
Blankenberge een aantrekkelijkere winkelstad wordt.

5. Wat zou een goede slogan zijn voor onze stad?
Zon, zee, strand, goedkopere pintjes en duinen, wie wil 
er nu nog in Knokke bruinen? (lacht)lacht)lacht

Hebt u een vraag? Contacteer ons gerust!

www.n-va.be/blankenberge blankenberge@n-va.be

 Speelplein ‘t Veermeer, gelegen in Park De Craene 
aan de Zeebruggelaan in Uitkerke, zal een trans-
formatie ondergaan. Het speelplein is momenteel 
in slechte staat en heeft dringend nood aan een 
opknapbeurt. “Sinds enkele jaren is het speelplein 

in erbarmelijke staat”, stelt jeugdraadslid Sharon 
Hamers. “Een opwaardering van dit speelplein is 
een fantastische zaak voor onze stad.”

Dat het speelplein ‘t Veermeer nood heeft aan een 
opwaardering is meer dan duidelijk. Het speel-
plein was herleid tot een zone met zo’n drietal 
speeltoestellen. Vorig werkjaar nam de kinder-
gemeenteraad dit speelplein onder handen. De 
kinderen lieten hun gedachten de vrije loop en 
vormden samen een advies, dat ze indienden bij 
het stadsbestuur. De keuze van de speeltoestellen 
gebeurde dus in samenspraak met de kinderge-
meenteraad.

“Het stadsbestuur legt de nadruk op variatie op 
het speelplein en wil zo veel mogelijk kinderen te-
gelijk laten genieten van het speelplein aangezien 
er verschillende evenementen, zoals Parkies en 
Uitkerke Kermis, in het park plaatsvinden”, besluit 
Sharon Hamers.

Sharon Hamers,
N-VA-bestuurslid

Wie nog geen flauw idee heeft wat te maken voor de komende feest-
dagen, kan misschien inspiratie opdoen tijdens de kookworkshop. 
Daar staat dit jaar een feestmenu op het programma.

Meer info of inschrijven kan via 
myriam.dumery-moens@n-va.be.

Sinds kort heeft onze afdeling zijn eigen ‘N-VA Dames’. Onder leiding van Myriam Dumery-Moens en 
Yvette Demetter organiseren ze heel wat activiteiten, zoals bezoeken aan tentoonstellingen, kookwork-
shops of daguitstappen. 

N-VA Dames zitten niet stil

‘t Veermeer in ‘t nieuw

27 november -  Kookworkshop27 november -  Kookworkshop27 november -  Kookworkshop
10 december -  Daguitstap Rijsel10 december -  Daguitstap Rijsel

Wist je dat …
… de gemeenteraadsleden van de N-VA samen nul euro vergoedingskosten hebben?

… de Gustaaf D’hondtweg, de nieuwe toegangsweg tot de Riethoek, deze naam kreeg 
omdat Gustaaf D’hondt burgemeester van Blankenberge was tijdens de Eerste Wereld-
oorlog en deze weg langs de bunkers loopt? Hij was de enige gewezen en overleden 
burgemeester van onze stad die nog geen straatnaam naar zich vernoemd kreeg.

... elke inwoner verantwoordelijk is voor het onkruid dat groeit voor zijn deur?

Vlaanderen telt te veel bestuurlijke niveaus. De Vlaamse Regering streeft, op vraag van minister Liesbeth 
Homans, naar een slagkrachtiger beleid. In juli keurde de regering dan ook een aantal maatregelen goed 
die de provincies afslanken. 

Zo zal de West-Vlaamse provincieraad na de volgende verkiezing nog maar 35 (in plaats 
van 72) raadsleden tellen. Daarnaast worden de persoonsgebonden taken overgeheveld 
naar Vlaanderen of de gemeenten, kunnen de provincies minder belastingen heffen en 
stappen de provincies uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De N-VA houdt 
dus woord en slankt de provincies verder af!

West-Vlaamse provincieraad wordt afgeslankt:
“Streven naar een sterker lokaal bestuursniveau”

nieuws uit 
de provincie

Nadia CloetensNadia Cloetens
Fractieleider OCMW-raadFractieleider OCMW-raad

nadia.cloetens@n-va.be

Bjorn VandenabeeleBjorn Vandenabeele
secretaris

bjorn.vandenabeele@n-va.be

Patrick DemeulenaerePatrick Demeulenaere
Fractieleider gemeenteraad’

patrick.demeulenaere@n-va.be
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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