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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

BLANKENBERGE

Blankenberge blaast 750 kaarsjes uit 
In 2020 viert Blankenberge feest. We nodigen zowel inwoners, toeristen als mensen die 
hier een tweede verblijf hebben uit om te delen aan de feestvreugde.

Binnen- en buitenexpo
In 1270 kreeg Blankenberge stadsrechten en werd het een afzonderlijke stad met eigen 
autonomie. Met tal van activiteiten willen we iedereen betrekken bij ons 750ste verjaardags-
feest. Zo komt er in de Meridiaan een binnenexpo die u terugbrengt naar het jaar 1270. Of 
misschien maakt u liever een wandeling langs de buitenexpo met infozuilen op interessante 
locaties?

Dat er iets aan de hand is, zult u ook merken aan het nieuwe jasje dat ons stadsmagazine  
Hallo Blankenberge in januari krijgt. Het wordt een echt ‘collector’s item’. Ook het stadslogo 
krijgt voor één jaar een kleurrijke update. En we geven een extra dimensie aan evenementen 
zoals Bel’Lumière en het bloemencorso. Daarbovenop komt er een expo voor de 75ste verjaar-
dag van Suske en Wiske. Onze stad krijgt trouwens een grote rol in een nieuw stripverhaal. 

Blankenberge Remembers
Tot slot organiseren we met Blankenberge Remembers een re- 
enactment omdat Blankenberge 75 jaar geleden bevrijd werd. Aan 
het Jules Soeteplein komt er een tentenkamp, een legervoertuigen-
parade en een ‘rememberance ball’ met aangepaste muziek en live 
optredens. Kortom, 2020 wordt een echt feestjaar! 

“Met tal van activiteiten betrekken we iedereen bij ons  
verjaardagsfeest, zowel inwoners als toeristen.”

Blankenbergse ‘winterevents’ 
zorgen voor extra kerstsfeer 
Blankenberge is dé plek bij uitstek om van de 
eindejaarsperiode te genieten. Wie hier lang niet 
geweest is, zal zich in de kerstvakantie de ogen 
uitkijken. 

“In de kerstperiode zijn de winkelwandelstraten extra 
gezellig aangekleed met rode lopers, vuurkorven en kerstbomen”, zegt schepen van  
Middenstand Benny Herpoel trots. “Opmerkelijk dit jaar zijn de Blankenbergse ‘winter- 
events’ die voor extra sfeer zorgen rond kerst. Veel dank aan onze handelaars en vereni-
gingen voor hun inspanningen. Eens te meer blijkt hoeveel meerwaarde die bieden voor 
Blankenberge. Als stadsbestuur verlenen we dan ook graag onze steun.”

Ontdek de winterevents in Blankenberge op pagina 2 en 3.

Als een goede 
huisvader
Met de N-VA mee aan het 
roer waakt het stadsbestuur 
erover dat de uitgaven voor 
onze badstad niet ontsporen. 
We houden alle kosten en 
projecten nauwkeurig onder 
het vergrootglas.  
 
Vast staat dat het moeilijke 
jaren worden. De rekening is 
gemaakt en het wordt krap, 
zeer krap. Met betaalbare  
investeringen moeten we 
ervoor zorgen dat we niet méér 
geld uitgeven dan er is.  
We willen ook absoluut niet  
raken aan de huidige personen-
belasting en opcentiemen  
voor de inwoners en tweede-
verblijvers. 

We moeten roeien met de  
riemen die we hebben om 
verder vooruit te gaan, met 
de knip op de beurs. Alleen 
zo verzekeren we een mooie 
toekomst voor onze stad 
en haar inwoners. Als een 
goede huisvader zetten we het 
bestuur van Blankenberg- 
Uitkerke verder.

Jan Cuyle
Voorzitter  
N-VA Blankenberge-Uitkerke

Daphné Dumery
Uw burgemeester
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Wonen, werken en welzijn in 
Blankenberge opnieuw centraal
De nieuwe meerjarenplanning 2019-2025 stelt drie W’s centraal: wonen, 
werken, welzijn. De bestuursploeg wil daarmee de focus leggen op de hele 
bevolking van Blankenberge, ook op wie het minder goed heeft. We willen 
onder andere de kansarmoede aanpakken en de levenskwaliteit van elke 
inwoners verbeteren. Iedereen moet gezond kunnen wonen en werken in 
Blankenberge. 

N-VA drukt stempel
Heel wat zaken uit het N-VA-verkiezingsprogramma van 2018 zijn opgenomen in de meerjarenplanning. Bijvoorbeeld een goed 
beheer van ons stadspatrimonium, een sterker gemeenschapsleven, meer veiligheid en handhaving, kwaliteitsvolle woningen en 
leefomgeving en aandacht voor vergrijzing. We ondersteunen ook de lokale economie door onder andere in te zetten op winter-
toerisme met een nog aantrekkelijker kerstgebeuren. Stuk voor stuk elementen uit ons programma die nu in concrete doelstellin-
gen en actiepunten vertaald zijn.  
 
Er gaat ook bijzondere aandacht naar het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, de jeugdwerking en 
het culturele en sportieve aanbod in onze badstad. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw cultuurcentrum, een nieuw zwembad met 
sportzaal, slimme camera’s en een gerenoveerd stadhuis. Allemaal noodzakelijke bouwstenen om mensen bij elkaar te brengen 
en hun banden te versterken. Daar gaat uw stadsbestuur voluit voor! 

Verkeersveiligheid voorop
De drie N-VA-vertegenwoordigers in de verkeerscommissie zetten zich in 
voor meer verkeersveiligheid. Om te beginnen aan de Blankenbergse Dijk.

Heel wat bewoners van de Blankenbergse Dijk waren de voorbije jaren getuige van 
gevaarlijk rijgedrag in hun buurt: snelheidsovertredingen, spiegels die worden af- 
gereden en ongevallen met blikschade. Voor fietsers en schoolgaande kinderen is het  
er niet veilig.

Daarom stelde de N-VA in de verkeerscommissie voor om actie te ondernemen. Een 
werkgroep zal zich buigen over maatregelen voor meer verkeersveiligheid. Daarbij 
willen we ook de buurtbewoners betrekken. Via verschillende kanalen zullen we naar 
hun mening vragen. 

Hebt u nog opmerkingen of vragen rond mobiliteit, verkeer, voet- of fietspaden en we-
gen? Daarmee kunt u bij ons terecht. Samen met u willen wij zorgen voor een verkeers-
veiligere stad met oog voor elke weggebruiker.

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de verkeerscommissie: 

Een werkgroep zal naar oplossingen 
zoeken om de Blankenbergse Dijk 

verkeersveiliger te maken voor fietsers 
en schoolgaande kinderen.

Annelies Timmermans 
annelies.timmermans@n-va.be

Andy De Bruyne 
andy.debruyne@n-va.be 

Kurt Decleer 
kurt.decleer@n-va.be 

Noteer 
in uw
agenda

Kersthappening en ijspiste:
14 december tot 5 januari | Koning Leopold III-plein

De kraampjes, ijspiste en dj kunnen elke eindejaar-
speriode opnieuw jong en oud bekoren. Met dank aan 
onze carnavalsverenigingen. Maar dit jaar is er een 
extraatje: in de weekends zijn er optredens en op  
21 december is er een heuse ‘kersthappening zingt’. 

Kerstmarkt aan de haven:
13 december tot 5 januari | Havenplein

Voor het eerst is er dit jaar ook aan de jachthaven een 
kerstmarkt. Een initiatief van een aantal Blankenbergse 
ondernemers, dat wij alleen maar kunnen toejuichen. 
Naast meerdere kerstkraampjes, kermisattracties en een 
grote warme tent, zorgt ook een ijspiste voor ambiance. 

2



www.n-va.be/blankenberge 

Bel’Lumière 2020 
belooft veel moois
In 2020 staat ook Bel’Lumière in het teken van 750 jaar 
Blankenberge. Het winterse sfeerevenement in belle-époquestijl 
vindt dit keer plaats in het weekend van 31 januari.

Schepen van Evenementen Alfons Monte: “We behouden uiteraard het 
concept van de voorgaande jaren, dat zijn succes al bewezen heeft. Maar ter 
ere van 750ste verjaardag van Blankenberge geven we het een extra dimensie.”

Niet altijd zo ‘belle’ …
De titel voor volgend jaar luidt: “De belle époque was niet altijd zo belle …” De scheepsramp met de Titanic, de toenemende kloof 
tussen rijk en arm, de spanningen tussen de wereldmachten en het begin van de Eerste Wereldoorlog … Het zijn maar enkele 
voorbeelden die aantonen dat ook de belle époque niet helemaal rozengeur en maneschijn was.

Hoe dan ook wordt het een memorabele editie. Dé grote publiekstrekker blijft de licht- en videoprojectie op de Sint-Rochuskerk. Die 
krijgt in 2020 zelfs een upgrade. Tal van Blankenbergse cultuurverenigingen zetten opnieuw hun schouders onder het gebeuren. 

Laatste wals op de Titanic
Er is heel wat animatie in de Belle Epoquewijk en het Belle Epoque Centrum zet zijn deuren open. Ook het programma voor de 
Sint-Rochuskerk ziet er veelbelovend uit, met de ‘laatste wals op de Titanic’, een ‘sprookjeshuwelijk’ en ‘Wat als kroonprins Frans 
Ferdinand toch in Blankenberge was vermoord?’

Schepen Alfons Monte: “Zelf kijk ik heel hard uit naar de operetteparels met pianobegeleiding, gebracht door An Lauwereins en 
Hans Peter Janssens. Twee topartiesten die ook internationaal hun sporen al verdienden, onder andere binnen het musicalgebeuren.”

Het programma van Bel’Lumière zal 
opnieuw tot de verbeelding spreken.

N-VA-dames tegen kinderarmoede 
“Met tal van initiatieven zetten de dames van N-VA Blankenberge-
Uitkerke zich in tegen kinderarmoede”, glundert schepen Nadia 
Cloetens. “Dankzij die inspanningen kunnen we dit jaar twee projecten 
steunen.”

De dames organiseerden een kaas- en-wijnavond en verkochten ook confituur, 
snoep, zelfgemaakte kaarsen, enzovoort. Met de opbrengst daarvan konden 
ze opnieuw Sintzakjes vol snoepgoed uitdelen aan kansarme kinderen. Via de 
Blankenbergse scholen vonden de zakjes hun weg naar de juiste gezinnen. 

De N-VA-dames schonken ook 400 euro aan vzw Stichting Pelicano. Met dat geld 
bezorgde de vzw heel wat kinderen in armoede een mooi Sinterklaasmoment. De vzw helpt die kinderen om een zo normaal mogelijk 
leven te leiden. Elk zogenaamd ‘Pelicanokind’ krijgt duurzaam begeleiding en steun tot hij of zij als jongvolwassen een diploma haalt 
en een volwaardige rol kan spelen in de maatschappij.  

De N-VA-dames gaven 400 euro aan 
Stichting Pelicano, die kinderen in armoede

 begeleidt en ondersteunt.

Nieuwjaarsreceptie  
N-VA Blankenberge:
19 januari 2020 vanaf 11 uur 
T.C. Blankenberge,  
Achiel Van Ackersquare 2
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


