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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

BLANKENBERGE

Een zomer vol feestelijkheden in Blankenberge (p. 3)

Beste inwoner

Het huidige stadsbestuur 
verandert wat beter kan en 
neemt in eer en geweten 
nieuwe beslissingen, met 
de beste bedoelingen voor 
iedereen. Wanneer we even 
terugblikken op de voorbije 
maanden, stellen we vast dat 
zoals steeds de beste stuurlui 
aan wal staan. Hoewel ze in 
deze moderne multimedia-
tijden eerder op Facebook 
te vinden zijn. Kritiek op 
beleidsdaden was er ook 
in het verleden al en zal er 
steeds zijn.  

Nu de examens gedaan zijn, 
kan voor heel wat gezinnen 
de riem er eventjes af. Voor 
velen onder ons staat het 
jaarlijkse verlof voor de 
deur. Wij wensen u allen een 
prachtige en deugddoende 
zomer, met vele zonnige 
dagen. Hopelijk wordt het 
toeristische seizoen in onze 
badstad opnieuw een topper 
van formaat. In september 
gaan we dan weer voluit 
voor Blankenberge-Uitkerke. 
Prettig verlof!

PS Laat op 11 juli die Leeuw 
maar wapperen!

Jan Cuyle
Voorzitter N-VA Blankenberge

N-VA Blankenberge-Uitkerke wil Blankenberge  
aantrekkelijk maken en houden voor alle leef-
tijdscategorieën. Ook vanuit onze jeugd moeten 
frisse ideeën blijven komen voor het beleid van 
onze stad. 

Jong N-VA combineert politieke vorming, actie 
en ontspanning in een vriendschappelijke sfeer. 
Iedereen die 30 jaar is of jonger, is welkom! Voor 
slechts 5 euro per jaar krijg je het driemaande-
lijkse magazine Ronduit!, blijf je op de hoogte 
van onze activiteiten en kan je eraan deelnemen. 
Woon je op hetzelfde adres als iemand die al 
N-VA-lid is? Dan betaal je slechts 2,5 euro.

Als lid van Jong N-VA ben je automatisch  
én gratis lid van de N-VA, en van N-VA  
Blankenberge-Uitkerke in het bijzonder.  
De voordelen van het lidmaatschap zijn legio: 

een gratis abonnement op het Nieuw-Vlaams 
Magazine, uitnodigingen voor alle N-VA- 
activiteiten, kortingen op politieke boeken, …
 
Benieuwd naar wat Jong N-VA jou kan bieden? 
Stuur een mail naar dennis.monte@n-va.be 
voor meer informatie. Spreek ook gerust een 
N-VA’er aan of stuur een persoonlijk bericht  
via Facebook.

Bedankt, kiezers
Op 26 mei stond ik als medelijstduwer op de federale kieslijst.  
Na negen boeiende jaren als Kamerlid in het federaal parlement koos 
ik bewust voor Blankenberge en zijn inwoners.  

De voorbije jaren heb ik goede contacten opgebouwd in Brussel.  
En die zijn belangrijk om steun te vinden voor dossiers en projecten 
die voor onze badstad noodzakelijk zijn. 

N-VA Blankenberge behaalde in de kieskring West-Vlaanderen op 
Vlaams niveau 3 043 stemmen, goed voor 22,17 procent. Op federaal 
niveau haalden we met 3 471 stemmen 23,59 procent. Zo blijven we de 
grootste partij. 

Persoonlijk behaalde ik met 10 122 stemmen – waarvan 893 in  
Blankenberge – een mooie score. Dank u wel, kiezers, voor uw stem 
en uw vertrouwen! 

Als burgemeester sta ik altijd voor u klaar met een luisterend oor. 
Mijn zitdag op het stadhuis is elke donderdag van 16 uur tot 19 uur. 
Graag tot binnenkort!

Jongeren, laat jullie stem horen!

Daphné Dumery
Uw burgemeester
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  De Blankenbergse schuit B1 
Sint-Pieter was de eerste grote 
verwezenlijking van De Scute.

Project De Sportkarre maakt sport  
toegankelijk voor iedereen
Dat er op het vlak van kinderarmoede werk aan de winkel is in Blankenberge-Uitkerke, staat vast en  
blijkt ook uit de cijfers. Daarom kreeg onze stad onlangs een subsidie van 67 678 euro voor het project  
De Sportkarre. Een initiatief van het lokale bestuur in samenwerking met vereniging SPOOR Brugge,  
dat sport en cultuur als hefbomen gebruikt in de strijd tegen armoede.

Sport en spel op woensdagnamiddag
Heel concreet is De Sportkarre een bestelwagentje, waarmee een 
sport-en-welzijnsmedewerker in Blankenberge zal rondtoeren.  
Elke woensdagnamiddag tijdens het schooljaar zal de medewerker  
op die manier laagdrempelige en vrijblijvende sportactiviteiten 
aanbieden. En dat volledig gratis en zonder inschrijvingsprocedure. 
De focus ligt tijdens die activiteiten niet op technische competenties, 
maar op spelplezier, fair play en sociale vaardigheden.

Kwetsbare gezinnen ondersteunen
De Sportkarre wil als laagdrempelig en buurtgericht initiatief sport 
optimaal toegankelijk maken voor kansengroepen. Dankzij het 
project komt er op verschillende pleintjes in Blankenbergse wijken 
een sport-en-spelaanbod. Maar het project stelt zich ook tot doel om 
actief toe te leiden naar lokale (sport)organisaties, voorzieningen 
en hulpverlening. Daarbij gaat in het bijzonder aandacht naar het 
opsporen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en het versterken van de sociale cohesie. “Wie tot de risicogroep voor armoede 
behoort, heeft nood aan concrete acties. Inclusiviteit staat voor ons dan ook centraal in zo’n project. Daarom is De Sportkarre er voor 
iedereen”, besluit schepen van Sport en Jeugd Nadia Cloetens.

Meer subsidies voor De Scute
Blankenberge telt heel wat cultuurverenigingen en daar mogen we best trots op zijn. Eén daarvan is vzw  
De Scute, een erfgoedverenging die zich specifiek inzet voor de herwaardering van ons maritieme erfgoed. 
Een nobel doel, dat het stadsbestuur graag steunt door de werkingstoelage van De Scute te verhogen.

Een vereniging om te koesteren
De vrijwilligers van De Scute bekom- 
meren zich sinds 1992 om de maritieme 
erfstukken van onze stad. Hun eerste  
grote verwezenlijking was de bouw van  
de Blankenbergse schuit B1 Sint-Pieter.  
In 2006 kreeg de vereniging van het stads-
bestuur daarnaast ook het beheer over de 
visserssloep B72 Jacqueline-Denise. In 
opdracht van het stadsbestuur zorgde ze 
voor de restauratie van die sloep. De Scute 
kan dan ook rekenen op jaarlijkse finan-
ciële steun van de stad Blankenberge. Niet 
alleen voor onder meer het onderhoud 
van de Jacqueline-Denise, maar ook voor 
de voortreffelijke ambassadeursrol die de 
vereniging speelt op tal van maritieme 
evenementen in binnen- en buitenland. 

Een nieuwe samenwerkings- 
overeenkomst en hogere subsidies
Bij het aantreden van het nieuwe stads- 
bestuur moest de samenwerkingsovereen-
komst met De Scute worden hernieuwd 
en aangepast voor zes jaar. De vereniging 
vroeg het stadsbestuur om meer subsidies, 
zodat ze de goede werking in de toekomst 
kan vrijwaren. Op die gemotiveerde vraag 
kwam een positief antwoord: de subsidie 
werd meteen een flink stuk opgetrokken.  
Schepen van Erfgoed Alfons Monte is 
bijzonder gelukkig dat het voltallige 
schepencollege hem in die beslissing heeft 
gesteund.
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Vrijdag 12 juli vanaf 18 uur
Belgium Pier, Blankenberge

Prijs: 35 euro (leden: 32 euro)
Inschrijven vóór 11 juli bij een bestuurslid of door storting 
op rekeningnummer BE07 7785 9812 2566

Op 11 juli viert Vlaanderen opnieuw feest. Sinds 1973 herdenken we op die dag  
de slag van 11 juli 1302 aan de Groeningekouter bij Kortrijk. Beter bekend als de 
Guldensporenslag. Toen versloegen milities van de Vlaamse steden en gemeenten 
een leger van Franse ridders te paard. Het Vlaamse burgerleger van ambachtslieden 
en boeren won het van de veel beter uitgeruste Franse soldaten.

N-VA Blankenberge-Uitkerke nodigt haar leden, sympathisanten en alle andere 
geïnteresseerden graag uit voor deze heuglijke viering. We bieden u een heerlijke 
barbecue aan, met vier stukken vlees per persoon. Ook een groentebuffet,  
diverse sauzen en een assortiment brood zullen niet ontbreken. 

Dit jaar kiezen we opnieuw voor de unieke locatie van de Belgium Pier. De receptie 
vindt plaats op het bovenbalkon en het terras. Daarna zakken we af naar de Brighton 
Main Room voor het BBQ-diner. Wij kijken er alvast naar uit om u allen te ontvangen!

Een zomer vol feestelijkheden in

Barbecue ter ere van de Vlaamse feestdag

Blankenberge

Er staan u deze zomer bovendien nog meer feestelijke activiteiten 
te wachten:

‘Vlaanderen feest’ op maandag 8 juli
Geniet van een optreden met Gunther Neefs en  
Udo en Sofie!

‘Vlaanderen zingt’ op vrijdag 2 augustus
Samen zingen we uit volle borst. Voor de durvers is er een 
plaatsje op het voorzangerspodium. 

Telkens welkom op het Koning Leopold III-plein vanaf 19.30 uur!
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


