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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

BLANKENBERGE

Een warm en rechtvaardig 
stadsbestuur

Met veel energie en goesting heeft het 
nieuwe bestuur de touwtjes in handen 
genomen. Een beleidsploeg waarin  
ervaring en vernieuwing elkaar vinden, 
is klaar om erin te vliegen. Het doel? 
Geplande en nieuwe projecten koppelen 
aan financieel haalbare beslissingen. 
Om de toekomst van onze stad op het 
juiste spoor te zetten, is het broodnodig 
om scheefgegroeide situaties recht te 
trekken en waar nodig te herschikken. 
Zo vermijden we dat u als inwoner later 
opdraait voor verkeerde beslissingen.

De N-VA zal er alles aan doen om, 
ondanks de financiële noden, de  
belastingen zo laag mogelijk te houden 
en ruimte te laten voor verdere inves-
teringen. We steken de handen uit de 
mouwen, samen met en voor alle  
inwoners. De N-VA staat nu mee aan 
het roer van het schip Blankenberge. 
We varen graag de juiste koers, met  
inbreng van iedereen die zijn krachten 
wil aanwenden om Blankenberge- 
Uitkerke een mooie toekomst te geven.

Jan Cuyle
Voorzitter  
N-VA  
Blankenberge

26 mei: een belangrijke dag  
voor Blankenberge

Sinds januari van dit jaar ben ik burgemeester van onze prachtige badstad en zet ik mij dag  
in dag uit in voor Blankenberge en al zijn inwoners. Na negen boeiende jaren in het federaal 
parlement kies ik ervoor mijn partij volop te steunen vanuit Blankenberge. Op 26 mei sta ik  
daarom als medelijstduwer op de federale kieslijst. 

Ook voor onze badstad zijn de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen namelijk van  
cruciaal belang. Het is dankzij die hogere overheden dat we middelen toebedeeld krijgen  
voor diverse noodzakelijke projecten. Op de volgende pagina’s leest u daarover meer.

De N-VA is de enige garantie dat alles wat we de laatste jaren met hard werk hebben opgebouwd, 
niet terug wordt afgebroken. Dat de belastingen voor onze kmo’s blijven dalen en dat we sterk 
blijven investeren in meer veiligheid en een kordate aanpak van de transitmigratie. Dat de  
kwaliteit van ons onderwijs niet te grabbel wordt gegooid en we ons leefmilieu koesteren.

Wie voor de N-VA kiest, weet waarvoor hij stemt. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.  
Daarom vraag ik u: stem op 26 mei voor mij en voor de N-VA.

Daphné Dumery
Uw burgemeester

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Geef dan een volmacht!
In ons land is iedereen verplicht om te stemmen bij de verkiezingen. Lukt het niet om zelf naar het stembureau te gaan?  
Dan kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Die persoon moet dan de volgende documenten  
meenemen naar uw stembureau: zijn eigen identiteitskaart en oproepingsbrief, het volmachtformulier, uw oproepingsbrief en het attest 
van de geneesheer dat bewijst dat u zelf niet kunt stemmen. Bent u op reis? Dan hebt u een bewijs van het reisagentschap  
nodig of een verklaring op erewoord getekend door de burgemeester. Meer info via 0475 57 39 94 of blankenberge@n-va.be
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Dankzij de Vlaamse regering staat Blankenberge sterker
Binnenkort trekt u opnieuw naar de stembus. Op 26 mei zijn er Vlaamse, federale én Europese verkiezingen. Ook voor Blankenberge zijn die verkiezingen van groot belang. 

De hogere overheden betekenen veel voor onze badstad. De voorbeelden hieronder tonen dat aan.

  Een westelijke strekdam, een nagelnieuw skatepark 
en geld voor de Vrijwillige Zeereddingsdienst

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare 
Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn Ben Weyts voorzag deze 
legislatuur 23 miljoen euro om de zware 
verzanding van onze jachthaven structureel 
tegen te gaan. Met het geld komt er een 
nieuwe westelijke strekdam die het 
huidige Westerstaketsel zal vervangen. 

De strekdam zal zo’n 150 meter langer 
zijn dan de huidige constructie en zal ook 
meer westwaarts gebouwd worden. Zo 
ontstaat er een bredere havengeul. Het 
houten Oosterstaketsel blijft staan. “Elk 
jaar opnieuw moet er in de haven zwaar 
gebaggerd worden. Het imago van een 
jachthaven die door verzanding moeilijk 
te bereiken is, is nefast voor onze badstad. 
De nieuwe strekdam is dus een zegen 
voor ons toerisme”, zegt burgemeester 
Daphné Dumery. 

Omdat onze Vlaamse kust nog steeds de 
favoriete vakantiebestemming is van heel 
veel kinderen, investeerde minister Weyts 
via Toerisme Vlaanderen 180 000 euro 
in een nagelnieuw skatepark van 900 
vierkante meter langs de Koning Albert I-
laan. “Een investering die het voor jongeren 
aan onze kust nog leuker maakt”, 
bevestigt burgemeester Dumery.

Minister Weyts investeerde daarnaast 
ook nog eens 60 000 euro in de Vrijwillige 

Zeereddingsdienst. Die staat al jaren in 
voor de veiligheid aan de Vlaamse kust. 
De vrijwilligers staan steevast paraat om 
mensen in nood te helpen, en dat zonder 
geldelijke vergoeding. “Hulp verlenen is 
hun enige drijfveer en ze doen dat met 
volle overtuiging. Mede dankzij die 
reddingsdienst is onze kust een veilige 
haven voor toeristen uit binnen- en 
buitenland. De minister maakte dan ook 
graag middelen vrij voor de vrijwilligers, 
die in hun vrije tijd hun leven op het spel 
zetten om dat van een ander te redden”, 
aldus Daphné Dumery.

Burgemeester Daphné Dumery en 
Vlaams minister Ben Weyts: een 
samenwerking die loont

  Restauratie Oud Stadhuis, 
Weststraattrap en onze 
iconische piericonische pier

Schepen Alfons Monte is blij met de steun van 
Geert Bourgeois voor de renovatie van onze pier.
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  Een nieuw zwembad, meer sportinfrastructuur en 
maatregelen die de handelskern versterken

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters 
maakte 489 900 euro vrij voor de nieuwbouw van het zwembad in Blankenberge. 
“Het verouderde Noordzeebad zal verdwijnen en het nieuwe zwembad komt naast 
de Sportdoze”, zegt schepen van Sport Nadia Cloetens.

Maar een uitbreiding van de sportinfrastructuur bereiken we niet alleen met nieuwe 
accommodatie. Ook bestaande voorzieningen moeten we optimaal benutten. Zo is er 
bijvoorbeeld heel wat sportinfrastructuur aanwezig in scholen, maar clubs en sporters 
kunnen daar vaak nog onvoldoende gebruik van maken. Om die reden gaf de minis-
ter een subsidie van 107 010 euro aan het Maerlant Atheneum. Met dat geld kan het 
Atheneum zijn sportinfrastructuur na de schooluren, in het weekend en in vakanties 
openstellen voor het brede publiek. 

Tot slot trok minister Weyts nog een bedrag van 70 000 euro uit voor handelskern-
versterkende maatregelen in onze stad. Ook minister Muyters gaf voor zo’n 180 000 
euro steun aan verschillende ondernemingen onder de vorm van de kmo-portefeuille – een 
vorm van financiële steun bij de aankoop van opleidingen en adviezen – en hinderpremies. 

Schepen Benny Herpoel legt uit wat die hinderpremies inhouden: “Als de 
overheid hinder veroorzaakt, door openbare werken bijvoorbeeld, krijgen de 
handelaars hulp om die moeilijke periode te overbruggen. Minister Muyters 
maakte komaf met de administratieve rompslomp die er vroeger was als hande-
laars een vergoeding wilden ontvangen. Nu krijgen handelaars automatisch en 
voorafgaand aan de werkzaamheden een hinderpremie van 2 000 euro. Met dat 
geld kunnen ze zich goed voorbereiden op de werkzaamheden en maatregelen 
nemen om hun zaak toch open te houden.”

Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kende onze stad de voorbije jaren heel wat 
restauratiepremies toe. Zo ontvingen we een premie van 957 653 euro voor de restauratie van de gotische parochiekerk Sint-Antonius, 
de oudste kerk van Blankenberge gelegen aan de Kerkstraat. Er volgden ook nog een premie van 466 231 euro voor de restauratie 
van de Weststraattrap, een premie van 133 776 euro voor de renovatie van het Oud Stadhuis en een premie van 94 473 euro voor de 
restauratie van het Complex Mamet. 

Voor de pier van Blankenberge werd er een dossier ingediend. “Het dossier werd ontvankelijk verklaard voor ongeveer zeven miljoen 
euro. De enige pier aan de Vlaamse kust, een geklasseerd en dus beschermd monument, blijft essentieel voor de uitstraling van onze 
badstad. Het doet dan ook deugd te weten dat onze minister-president ons volledig steunt in dit renovatieproject”, besluit de bevoegde 
schepen Alfons Monte. 

Schepen van Sport Nadia 
Cloetens aan het Noordzeebad.

Schepen Benny Herpoel ziet in de hinderpremies 
een grote stap vooruit voor onze handelaars.

Mede dankzij Vlaams minister-president Geert Bourgeois ontving Blankenberge 
verschillende restauratiepremies voor historische gebouwen.

3

074_19L_Blankenberge.indd   3 26/03/2019   10:49:30



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement
Bert Maertens | Lijsttrekker
• 36 jaar - Izegem
• Burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger

Maaike De Vreese | 2de plaats
• 34 jaar - Brugge
• Adviseur asiel en migratie bij Dienst Vreemdelingenzaken

Axel Ronse | 3de plaats
• 37 jaar - Kortrijk
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Sander Loones | Lijsttrekker
• 40 jaar - Koksijde
• Voormalig minister van Landsverdediging en Ambtenarenzaken
• Voormalig Europarlementslid

Yngvild Ingels | 2de plaats
• 39 jaar - Menen
• Veiligheidsspecialist

Björn Anseeuw | 3de plaats
• 42 jaar - Oostende
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

                            Europa

• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats

West-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

West-Vlaanderen
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