
Een nieuw afdelingsbestuur 
voor N-VA Blankenberge
Op vrijdag 25 maart werd in aanwezigheid van onze leden 
een nieuw afdelingsbestuur verkozen. 

Na 11 jaar geeft Jan Cuyle het voorzitterschap 
door aan Daphné Duméry. Ondervoorzitter 
Tom De Vos wordt opgevolgd door Dennis 
Monte. Jan en Tom blijven achter de schermen 
wel actief als bestuurslid. De kern van de afde-
ling wordt aangevuld met Elise Pyckavet als 
secretaris en Andy De Bruyne als penning-
meester.

Nieuwe dynamiek

De wissels kaderen in de toekomstvisie van onze afdeling. Met een nieuwe 
dynamiek zal het kersverse bestuur zich zo klaarstomen voor de gemeente-
raadsverkiezingen van oktober 2024. Op welke manier we naar de verkiezingen 
zullen stappen, is nog geen uitgemaakte zaak. Wat wel duidelijk is, is dat het 
anders moet: Blankenberge verdient een beter bestuur!

De N-VA staat voor een beleid waar het belang van iedere inwoner én tweede-
verblijver voorop staat. Dat bewezen we al tijdens de vorige bestuursperiode. 
We stellen helaas vast dat er bij de huidige meerderheid nog te vaak individuele 
belangen spelen. Elke burger met goede ideeën voor onze stad zien we als een 
verrijking en is bij ons aan tafel welkom. Samen gaan we voor een constructieve 
oppositie vandaag én een gedragen programma voor de verkiezingen in 2024.

Geniet van het voorjaar!

Terug naar een beleid in ivoren 
torens, terug naar af

Het is stil in ons steedje. Te stil, volgens 
onze fractie. Van de luid aangekondigde 
relanceplannen is niets in huis gekomen. 
Gelukkig heeft onze stad nog de corona-
initiatieven, die met N-VA aan het roer 
tot stand kwamen: het reuzenrad, het 
Belle Epoquepark en de verschillende 
zoektochten.

Het betrekken van de burger bij het 
beleid stond hoog in het vaandel van de 
nieuwe bestuursploeg. Ook dat blijken nu 
praatjes voor de vaak te zijn. Als er dan 
toch stappen worden gezet, komt het 
dossier snel-snel naar de gemeenteraad 
zonder enig advies of bevraging bij de 
betrokken doelgroep. Handelsgebuurte-
kringen worden niet gehoord wanneer 
men nieuwe initiatieven wil uitwerken. 
En probeer als burger maar eens een af-
spraak te bekomen bij de burgemeester … 
Wat participatie betreft, kunnen we dus 
spreken van een stap achteruit sinds de 
wissel van de macht. De communicatie 
beperkt zich telkens weer tot populaire 
perstitels.

Onze badstad heeft al een en ander 
meegemaakt. De politieke stoelendans 
heeft het vertrouwen in het beleid 
helemaal te gronde gericht. Een verloren 
legislatuur dreigt het resultaat te worden, 
met de burger als grootste slachtoffer. 
De keuzes voor de volgende bestuurs-
periode zijn des te belangrijker voor de 
ontwikkeling en stabiliteit van onze stad. 
Daarom zal N-VA Blankenberge-Uitkerke 
onze burgers bevragen over hoe het na 
2024 verder moet met het beleid van 
onze stad.

Daphné Dumery
Voorzitter

Bedankt voor 
jouw jarenlange 

inzet voor de 
partij, Jan!

Noteer alvast in uw agenda!

• Zondag 10 juli, van 11 tot 17 uur
• De Pier
• Inschrijven via andy.debruyne@n-va.be
• Leden: 40 euro, niet-leden: 45 euro (apero, driegangenbuffet, incl. drank)
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• Zondag 12 juni, vanaf 11 uur
• De Mercato
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Blankenberge gaat de zomer in met een mager terrasreglement
Als we terugblikken naar de door ons genomen beslissing om terrasuitbreiding toe te staan tijdens de coronapandemie, 
kunnen we spreken van een groot succes. Overal in de stad maakten onze horeca-uitbaters gretig gebruik om hun zaak 
uit te breiden om zo meer comfort aan te bieden aan hun klanten.

Vandaar dat we tot tweemaal toe (op de gemeenteraad van september en 
februari) ijverden om die uitbreiding permanent toe te staan. Helaas werden 
onze voorstellen weggestemd en beloofde het huidige beleid de komst van 
een nieuw terrasplan. Het nieuwe terrasplan is er, maar het is allesbehalve 
een goednieuwsshow.

Wij zijn uiteraard voorstander van een plan dat terrasuitbreidingen per-
manent mogelijk maakt. Het huidige reglement is echter te algemeen opge-
maakt. Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met specifieke noden 
op bepaalde gedeeltes binnen onze stad. Daarnaast is het reglement zodanig 
opgesteld dat men handelaars ontmoedigt in plaats van ze aan te sporen om extra terrasruimte te voorzien.

Niet tijdens marktdagen en evenementen

De horeca-uitbaters van de zeedijk vallen al helemaal uit de boot, maar ook de op de Grote Markt is het nieuwe plan bijna 
onmogelijk uit te voeren. Tijdens evenementen en marktdagen mogen handelaars namelijk geen gebruik maken van hun 
terrasuitbreiding. Waar moeten men dan naartoe met al die extra tafels en stoelen? Een omgekeerde wereld dus. Daarnaast 
mag het extra terras pas open na 11 uur. Dan is er voor veel zaken al een belangrijk stuk van de dag voorbij. Daarbij komt 
ook nog eens dat ze de terrassen middenin hun werkzaamheden moeten opzetten, proper maken en klaarmaken. 
Volstrekt onlogisch.

N-VA Blankenberge zal erop toezien dat er na de zomer een grondige evaluatie komt van het vernieuwde 
terrasplan. We blijven ijveren voor een betere uitwerking van dit reglement.

Waar blijft de opwaardering van Bunker Noord?
Bij het binnenrijden van onze badstad ter hoogte van de Gustaaf D’Hondtlaan staat oorlogsbunker ‘Noord’. Die maakt deel uit 
van een voormalig Duits vliegveld. De toekomst van de bezienswaardigheid is echter al jaren onduidelijk.

Onze fractie kaartte de situatie maar liefst 
negen jaar geleden voor het eerst aan, namelijk 
op de gemeenteraad van december 2013. Intussen 
veranderde er weinig aan het dossier. Met de 
N-VA in het bestuur maakten we, samen met 
de diensten, werk van een opwaardering van 
de site. Vanuit toeristisch oogpunt wilden we 
investeren in een uitkijkplatform en verschil-
lende rustfaciliteiten voor fietsers. Bunker 
Noord werd door het diensthoofd Toerisme 
opgenomen in de nota ‘toeristisch promotie-
beleid’ onder de categorie ‘nog te realiseren 
creatieve hotspots’.

Een laatste update kregen we in september: 
de site was klaar voor een make-over. Zes 
gemeenteraden later staat het dossier nog 
steeds niet op de agenda van de nieuwe Open 
Vld/Vooruit-coalitie …

Benny Herpoel
Gemeenteraadslid

2 BLANKENBERGE

blankenberge@n-va.be



N-VA’ers houden vinger aan 
de pols in verkeerscommissie
Naar aanleiding van de coalitiewissel was het stadsbestuur 
van mening dat er ook een nieuwe (onder)voorzitter voor de 
verkeerscommissie mocht verkozen worden.

Die verkiezing werd op 23 februari opgenomen in de agenda 
van de verkeerscommissie. Dat gebeurde zonder overleg met 
de voorzitter, zoals het huishoudelijke reglement nochtans 
voorschrijft. Datzelfde reglement werd op verschillende punten 
meermaals overtreden door de bevoegde schepen van Mobiliteit. 
Bij de start van de verkeerscommissie in de huidige legislatuur 
bepaalden onze drie N-VA-vertegenwoordigers, in overleg met 
voorzitter Marc Dhondt (CD&V), een strategie om weerwerk te 
kunnen bieden aan die onrechtvaardigheid.

Geen plaats voor politieke spelletjes

Op de verkeerscommissie zelf werden aanvankelijk de gewoon-
lijke punten overlopen. Helemaal op het einde kwam de onrecht-
vaardige verkiezing van een nieuwe (onder)voorzitter aan bod. 
Na een uitvoerig debat kwam er een stemming. Resultaat: een 
ex aequo. Er was één onthouding, 5 stemmen voor (Open Vld - 
Vooruit) en 5 stemmen tegen (N-VA - CD&V - onafhankelijke 
stem). Het huishoudelijk reglement schrijft in zo’n situatie voor 
dat de stemming opgenomen moet worden in het verslag, zonder 
meer. We gaven de meerderheid daarmee een duidelijk signaal 
dat er in Blankenberge geen plaats is voor politieke spelletjes.

Op de gemeenteraad van 15 maart paste de bestuursploeg van 
Open Vld en Vooruit het huishoudelijk reglement van de 

verkeerscommissie in hun voordeel aan. Gemeenteraadsleden 
die als vertegenwoordiger in de verkeerscommissie zetelen, 
verliezen hun stem. In de plaats daarvan wordt er een extra lid 
opgenomen met verkeersaffiniteit én stemrecht aangeduid door 
… jawel, het nieuwe bestuur.

Maar geen nood! Onze N-VA-vertegenwoordigers houden 
stevig de vinger aan de pols in de verkeerscommissie en blijven 
klaarstaan voor u. Ook al zal die opdracht er in de toekomst niet 
meteen makkelijker op worden …

Alarmknop voor slachtoffers van stalking en partnergeweld
Het aantal meldingen van geweldsdelicten in relationele sfeer in onze politiezone blij�  aanzienlijk. Toch blij�  het lastig om 
een degelijk beeld van dergelijke geweldsdelicten in kaart te brengen, zeker wanneer zulke situaties zich afspelen in familiale 
context.

Signalen uit het werkveld geven aan dat 
we rekening moeten houden met een 
groeiend ‘dark number’. De grootste 
bezorgdheid van slachtoffers van partner-

geweld is onder andere een verder leven 
in veiligheid. “Om aan die vraag te beant-
woorden, is er nood aan een geïntegreerd 
systeem van preventie, snelle interventie 
van politie en adequate hulpverlening”, 
legt Daphné Dumery uit.

Stalkingalarm

“De snelle interventie van politie kan 
gerealiseerd worden aan de hand van 
een technopreventief hulpmiddel als het 
‘stalkingalarm’. Daarbij wordt een recht-
streekse lijn gemaakt naar het noodnum-
mer. Er bestaan verschillende systemen, 
maar sommigen maken ook een verbinding 

onafhankelijk van de plaats waar het 
slachtoffer zich bevindt (app-toepassing). 
Heel wat politiezones, zoals die van Gent 
en Oudenaarde, reageerden al positief op 
het systeem.”

N-VA Blankenberge vroeg de politieraad 
om de nodige stappen te zetten. Dat werd 
bevestigd.

Ben jij slachtoffer van stalking? 

Onze politiezone beschikt nu ook over 
‘draagbare alarmknoppen’ die via blue-
tooth verbonden zijn met de app van 
112.

Annelies Timmermans Kurt Decleer Andy De Bruyne
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Trouwen op een buitenlocatie? Nog werk aan de winkel … 
Koppels in onze badstad kunnen voortaan trouwen op een mooie buitenlocatie, weg 
van het stadhuis. Dat hee�  de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Onze N-VA-
fractie is uiteraard erg blij met die beslissing, al stellen we vast dat de meerderheid 
niet de intentie hee�  om de burger een dienst te verlenen. Het reglement bouwt in die 
mate beperkingen in, dat mensen gedemotiveerd worden om eraan te beginnen.

Wekelijkse markt in Uitkerke zou nieuwe stap betekenen 
richting bloeiende gemeente
Marktbezoeken blijven populair. Daarom ijverden we op de 
gemeenteraad van 15 februari voor een wekelijkse markt in 
Uitkerke. Ze hebben een speci� eke aantrekkingskracht op de 
lokale bevolking én de inwoners van omliggende gemeenten.

Vooral markten met lokale streekproducten worden door 
iedereen gesmaakt, ook door jongeren. Dergelijke markten, 
met enkel verse producten, hebben als bijkomende troef dat er 
aandacht kan gegeven worden aan vergeten groenten, lokale 
kazen, charcuterieën, vleeswaren en verse vis. Kortom, pro-
ducten waarover er heel wat kennis en expertise aanwezig is bij 
onze lokale handelaars.

Korte keten in de kijker

De dorpskern van Uitkerke leent zich uitstekend voor zo’n 
markt met lokale streekproducten. Ook de overige aanwezige 
handelszaken zullen er, gezien de hoge bezoekersaantallen in 
Uitkerke, wel bij varen. Een marktgebeuren stimuleert de lokale 
economie en geeft ook de mogelijkheid om de korte keten in 
onze badstad te promoten. Een wekelijkse markt zorgt er boven-
dien voor dat er een trouw terugkerend publiek opgebouwd 
wordt. Uitkerke wordt zo een bloeiende kern om te wonen én te 
ondernemen.

We zijn opgetogen dat het bestuur aan de slag is gegaan met onze 
insteek. Op 21 mei ging de eerste editie door van de lokale hoeve- 

en streekproductenmarkt. Het is nog geen wekelijks terugkerend 
verhaal, maar het is een goed begin. Wij gingen alvast een kijkje 
nemen en konden vaststellen dat het concept positief onthaald 
werd. Het doet ons veel plezier om te zien dat de Uitkerkse 
ondernemers zich verenigen. N-VA Blanken-
berge-Uitkerke blijft zich verder inzetten 
voor Uitkerke en haar bewoners en handelaars.

Slechts één zaterdag per maand, een locatie op het strand zonder optie tot elektriciteit, 
slechts drie stoelen en een tafel … Het zijn enkele van de kritische opmerkingen die 
we formuleerden op de gemeenteraad. Als je iets doet, doe het dan ook goed, zodat die 
speciale dag voor koppels effectief een unieke setting krijgt.

• Ons voorstel om aan een voordelig tarief stadsmateriaal te ontlenen, werd genegeerd. 
• De vraag om meerdere locaties te overwegen, werd in de wind geslagen. 
•  De vraag naar tien stoelen, zodat ook getuigen en naasten kunnen aansluiten, werd goedkoop afgevoerd onder het mom 

‘te weinig plaats om te stockeren’. Op ons wederwoord dat klapstoelen geen plaats innemen, was de reactie zo mogelijk 
nog lachwekkender. De stoelen kunnen een risico vormen omdat ze in erbarmelijke staat verkeren … We stelden dat de 
stad beter kan investeren in nieuw meubilair én merkten op dat diezelfde stoelen wel nog steeds gebruikt worden voor de 
zeewijding. De bevoegde schepen bevestigde met een glimlach … 

U leest het, elk excuus werd aangegrepen om niets te moeten bijsturen aan het krakkemikkig reglement. 
Opnieuw een totaal gebrek aan dienstverlening voor de burger. De Blankenbergenaar verdient beter!

Dennis Monte
Gemeenteraadslid

Daphné Dumery
Gemeenteraadslid

Scan de QR-code om onze tussenkomst 
op de gemeenteraad te bekijken!

www.n-va.be/blankenberge
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Toegankelijke openbare gebouwen geen prioriteit voor bestuur
De defecte deur in ‘De Bollaard’ is na meer dan een half jaar nog steeds niet hersteld. Het dienstencentrum wordt bij uitstek 
bezocht door senioren en zou dus een voortrekkersrol moeten spelen op het vlak van toegankelijkheid en laagdrempeligheid. 
Dat blijkt jammer genoeg niet het geval te zijn, integendeel …

“Een triest schouwspel was het op de laatste gemeenteraad, op het moment dat de verantwoordelijken in het Open Vld/Vooruit-
bestuur krampachtig een antwoord probeerden te formuleren op onze vraag”, 
reageert fractievoorzitter Dennis Monte. “Constructiever en relevanter kan een 
voorstel nochtans niet geformuleerd worden. We nodigden het stadsbestuur uit 
om samen met de Gehandicaptenadviesraad te onderzoeken waar er verbeter-
punten mogelijk zijn in de toegankelijkheid van onze openbare gebouwen.”

Aanbellen en wachten niet meer van deze tijd

Zowel de hoofdingang als de achteringang van ‘De Bollaard’ is niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Men moet aanbellen en wachten (op een niet-beschutte 
plaats voor de regen) tot iemand de deur komt openen. De binnendeuren bestaan 
bovendien uit zware houten dubbele deuren, die eveneens een uitdaging vormen 
voor de iets zwakkere medemens. Een aantal eenvoudige ingrepen zoals een elek-
trische deuropener zouden het comfort en de bereikbaarheid van het diensten-
centrum flink kunnen verhogen.

Toch vond de schepen, bevoegd voor Senioren en Gehandicapten- en diversi-
teitsbeleid, het niet nodig om met die suggestie aan de slag te gaan. “Er is een lift 
aanwezig en er is toegang tot de toiletten. Wanneer er grote verbouwingen gepland 
worden, kunnen we dat eventueel bekijken”, klonk het. Oplossingen op korte 
termijn worden dus niet eens overwogen, terwijl de defecte deur aan de achter-
ingang perfect vervangen kan worden door een exemplaar dat automatisch opent.

Fractievoorzitter Dennis Monte bij de ingang 
van ‘De Bollaard’.

Eindelijk positief nieuws in 
het Strekdamdossier
Via de pers vernamen we dat de nieuwe strekdam opnieuw 
geactiveerd is. Er zou een princiepsakkoord bereikt zijn over 
de bewandelbaarheid ervan.

Op de gemeenteraad van oktober vorig jaar drongen gemeente-
raadsleden Benny Herpoel (N-VA) en Sandy Buysschaert 
(CD&V) aan op duidelijkheid over de stand van het dossier. 
De burgemeester beloofde bij de bevoegde liberale minister om 
middelen vrij te maken voor de afwerking van de strekdam. 
Volgens de verklaringen in de krant is burgemeester Prasse 
daarin geslaagd. De veiligheidsweg die voorzien was op de 
nieuwe strekdam voor de haven van Blankenberge, zal afge-
werkt worden als wandelweg.

Nieuw scenario mét dienstweg en toeristisch knooppunt

“Ook al liep het project intussen al meer dan twee jaar vertra-
ging op, we zijn zeer tevreden met de huidige vooruitgang”, 
zegt gemeenteraadslid Benny Herpoel. “Normaal gezien zou 
men dit jaar voor de zomer gestart zijn met de bouw van de 
nieuw strekdam. Voor alle duidelijkheid: we spreken niet over 
een hellende dam die in zee verdwijnt. Dat scenario werd al 
verworpen na inspraak van de jachtclubs. Voor de tussenkomst 

van de burgemeester ging het over een hoge dam, mét dienst-
weg en een toeristisch knooppunt. Samen goed voor een bedrag 
van 25 miljoen euro. 

Volgens cijfers van het AMDK heeft een bewandelbare strekdam 
een totaal prijskaartje van 35 miljoen euro. Volgens burgemeester 
Bjorn Prasse is de Vlaamse Regering bereid om de meerkost 
van tien miljoen euro te betalen. Hopelijk kunnen we die 
verklaring definitief verankeren in een officieel document. Zo 
kunnen we vooruitgang boeken in dit dossier en de verzanding 
van onze haven eindelijk oplossen”, besluit Benny Herpoel.

Gemeenteraadsleden 
Sandy Buysschaert 
(CD&V) en Benny 
Herpoel (N-VA) bij de 
strekdam.

Scan de QR-code om onze tussenkomst 
op de gemeenteraad te bekijken!

blankenberge@n-va.be
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