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September 2016 Nieuwsbrief 
 

N-VA Blankenberge-Uitkerke 
  

Beste lezer,  

Graag brengen wij u, onze leden en sympathisanten, via 

deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit 

onze badstad. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur N-VA Blankenberge-Uitkerke 

 
 

Blankenberge krijgt zeehondenponton 

 

In Blankenberge is dankzij Danny Van der Weehe een petitie 

gehouden om een ponton te plaatsen voor de zeehonden in de 

jachthaven. In de zomer verblijven er vier zeehonden en in de winter 

twee. Deze zeehonden zoeken een rustige plaats om zich in de zon te 

laten drogen, zoals op de slipways of tijdens de baggerwerken op de 

drijvende baggerleiding.  

 

Deze baggerleiding wordt weggenomen in de zomermaanden en 

daarom waren dierenvrienden vragende partij naar een ponton voor 

in de zomermaanden. 

 

In overleg met Sea Life Blankenberge is gekeken naar een geschikte 

locatie en concept van ponton. Hierbij is vertrokken van het welzijn van 

de dieren. Er is gezocht naar een oplossing waar de zeehonden zo min 

mogelijk gehinderd kunnen worden door het publiek maar die ook 

geen hinder vormen voor de activiteiten in de haven. Uiteraard is er ook gezocht naar een locatie die 

voldoende visibiliteit heeft om ook tegemoet te komen aan de toeristische meerwaarde die hiermee kan 

gecreëerd worden. 

 

Volgens Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, toerisme en mobiliteit kan het ponton er in 

het najaar al komen. 
 

Capaciteitsuitbreiding voor buitenschoolse kinderopvang ’t Loavertje 

 

De scholen beslisten samen te werken met het OCMW en over te gaan tot 

een beperking van de naschoolse opvang tot 17u. Het OCMW breidt de 

capaciteit van de voor- en naschoolse opvang in ’t Loavertje nu uit. Kinderen 

kunnen er terecht vanaf 06u30 en kunnen er na school blijven tot 19u.  

 

“Voor het OCMW betekende dit een flinke investering, maar het belangrijkste 

is dat we deze extra service kunnen aanbieden aan de gezinnen. Het 

gebouw wordt geschikt gemaakt voor de opvang van … kinderen”, aldus 

OCMW-raadslid Kurt Decleer.  

  

   

Geplande evenementen 

28-10-2016 

N-VA aan de toog 

22-11-2016 

Daguitstap Antwerpen met 

ontmoeting Bart de Wever  

18-12-2016 

N-VA Dames gaan naar de 

kerstmarkt in Keulen 
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  Nog meer belangrijk nieuws 

N-VA Blankenberge is verheugd met de financiële steun die Vlaams minister van Toerisme Ben 

Weyts toekent aan Hotel Alfa Inn en Hotel du Commerce. “Dankzij deze hefboominvestering 

wordt het toeristisch aanbod in Blankenberge structureel versterkt”, zegt Daphné Dumery van 

N-VA Blankenberge. “De hele lokale economie zal hier mee de vruchten van plukken”.  

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen in de verdere verbetering 

van het logiesaanbod. Weyts wil Vlaanderen versterken en promoten als een kwaliteitsvolle 

vakantiebestemming, waar jong en oud kan komen genieten van een deugddoende vakantie. 

Hotel Alfa Inn kan rekenen op een financiële impuls van 4720 euro, Hotel du Commerce kan rekenen op 

30.065 euro. Dankzij dat gerichte steuntje in de rug kunnen de uitbaters werk maken van speelhoek en 

toegankelijke receptie in het geval van Hotel Alfa Inn en familievriendelijke kamers in het geval van Hotel 

du Commerce.  “Dit mooie logies wordt dankzij deze investering nog wat mooier en aantrekkelijker voor 

bezoekers”, zegt Daphné Dumery.  

N-VA benadrukt dat heel Blankenberge mee zal kunnen genieten van de investering. “Elke gast van 

Hotel Alfa Inn of Hotel du Commerce is een bezoeker van onze gemeente, een klant van onze 

handelszaken, een sponsor van onze horeca”, besluit Dumery.  

Ondertussen in het parlement: vissers moeten voldoende visruimte krijgen 

Federaal parlementslid Daphné Dumery (N-VA) en Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) 

steunen de 'wake up call' van de vissers die de visgronden in de Noordzee willen behouden. De 

parlementsleden roepen op om bij het herzieningsproces van het Marien Ruimtelijk plan, die deze 

legislatuur no zal worden opgestart, rekening te houden met de visserijsector. 

Vlaamse en Nederlandse vissers groepeerden zich in een actiecomité dat stelt dat er teveel knelpunten 

zijn in de Europese aanlandingsplicht. Ze pleiten daarbij ook voor het behoud van ruimte op zee. De 

visserij wordt vooral door Europa geregeld en deze regelgeving bepaalt ook dat er steeds meer 

gebieden in  de Noordzee tot beschermde natuur verklaard worden. Hierdoor moeten vissers telkens op 

zoek naar nieuwe gebieden om te vissen. Het actiecomité vraagt ook inspraak bij de aanleg van 

windmolenparken. Deze worden vaak in goede visgebieden gebouwd en zijn nadien verboden voor 

visserijactiviteiten. 

Kamerlid Dumery: «Op steeds minder plaatsen kan in onze Noordzee gevist worden. De Noordzee mag 

niet enkel een speeltuin zijn voor energiebedrijven en blue growth. Ik wil de Staatssecretaris van de 

Noordzee dan ook vragen om rekening te houden met de visserij bij de herziening van het MRP. » 

Voorlopig geen boerkiniverbod in Blankenberge 

De boerkini steunt op een wereldbeeld waarin vrouwen verplicht zijn zich te bedekken, in de hoop dat 

mannen zich op die manier kunnen bedwingen. Dit is een wereldbeeld dat op gespannen voet staat 

met onze waarden van gelijkheid tussen man en vrouw en met de fundamentele menselijke vrijheid.  

Maar, laat ons eerlijk zijn, er is op dit ogenblik op onze stranden geen probleem. Het aantal boerkini’s 

was deze zomer op de vingers van één hand te tellen. Toch moet de gemeente, de bevoegde 

overheid, erover waken dat dit geen probleem wordt. We kiezen dus resoluut voor vrijheid, en zullen 

daar ook naar blijven streven, maar dan vooral zonder de vrijheden van anderen onnodig te beperken. 

Als dat nodig zou blijken, en we een kantelpunt bereiken, zullen wij echter niet aarzelen ook op dit vlak 

onze verantwoordelijkheid te nemen. 


