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Trots op wat we bereikt hebben
Een aanzienlijk deel van mijn tijd als burgemeester van Blankenberge viel samen 
met de onwezenlijke periode van de coronapandemie. Ondanks alles wisten we 
onze stad toch op de toeristische kaart te zetten. Blankenberge stond vroeger 
gekend als ‘bruisend’. Dat is � jn, maar we merkten dat de toerist anno 2021 liefst 
de rust opzoekt. Daar hebben we mooi op ingespeeld. We kozen dan ook bewust 
voor een toeristische uitstraling als familiebadstad, waar elke generatie samen 
kan genieten van al het moois dat Blankenberge te bieden hee� . 

En dat we trots zijn op ons steedje heeft 
iedereen deze zomer kunnen merken. 
We startten de zomervakantie met een 
zeer geslaagd Belle Epoque-weekend met 
tal van straatanimatie, muziek en thea-
ter. Voor de zomerexpo gingen we in zee 
met Jacques Vermeire die voor zijn 70ste 
verjaardag een indoor expo opzette in 
de pier, met meer dan 10.000 bezoekers. 
Radio 2 verwende ons twee weken lang 
dagelijks met ‘Zot Veel Zomer’, met de 
Zomerhit als afsluiter op de pier. 

Dagelijks iets te beleven

Ook op het sportstrand viel er dagelijks 
iets te beleven, van yoga tot wedstrijd-
jes beachvolleybal. Onze jaarlijkse 
Beachrun was trouwens een topeditie. 
Via een heus moordspel hebben vele 
gezinnen onze badstad op een in-
teractieve manier leren kennen. Het 
Leopoldpark werd omgedoopt tot het 
Belle Epoque-park waar het verhaal van 
Belle via luisterpalen aan de kinderen 
verteld werd. De omliggende horeca zal 
gemerkt hebben dat inzetten op acti-
viteiten in het park heel wat volk naar 
die zijde van de stad heeft gebracht. 
De bloemencorsowagens vormden een 
afsluiter van formaat. 

Veilige badstad

We kozen ook voor een veilige badstad. 
Opnieuw werden coaches ingezet op het 
strand en in het centrum. Zij waren er 

niet alleen om te informeren en te sen-
sibiliseren maar waren ook de ogen en 
oren van onze lokale politie. Zij stonden 
in verbinding met een pop-up politie-
commissariaat die de ganse zomer post  
heeft gevat in het casinogebouw. Ook 
nieuw deze zomer was de politionele 
versterking met politiehonden op het 
strand. En net op de valreep werden de 
nieuwe camera’s in onze stad geplaatst 
en geactiveerd. Een dossier die hoog op 
onze agenda stond. Nu heeft de politie 
een duidelijk en klaar beeld van wat er 
zich op zeedijk, handelscentrum en aan 
het station afspeelt. 

Ruimte om te ondernemen

Ons beleid heeft ruimte gegeven aan 
iedereen die iets wil ondernemen voor 
Blankenberge. Ons beleid geloofde sterk 
in de kracht van handelsgebuurtekrin-
gen. Dat bleek ook uit de vele initiatie-
ven, zoals de rommelmarkten,  braderie 
en midzomerverkoop. 

Ik heb als burgemeester graag en fier 
mijn schouders gezet onder een spran-
kelend en warm Blankenberge, ondanks 
de coronaperikelen. Ik 
zal dat met evenveel 
enthousiasme doen 
vanop de oppositie-
banken.

Daphne Duméry

Ondanks alles blijft N-VA 
strijdvaardig

De N-VA is in Blankenberge halfwege 
de bestuursperiode in de oppositie 
beland. Het nieuwe decreet Lokaal 
Bestuur maakt het mogelijk om 
midden in de legislatuur van coalitie-
partner te veranderen. 

Een aantal onfrisse praktijken van een 
lid van het schepencollege, onver-
enigbaar met goed bestuur, waren 
de uiteindelijke struikelblok om het 
vorige beleid verder te zetten. 

Dat heeft onze strijdlust echter alleen 
maar verder aangewakkerd. Wij 
blijven plichtsgetrouw het gesjoemel 
tijdens de voorbije periode veroorde-
len. We laten dergelijke mistoestan-
den niet los. 

We hebben het recht en de plicht om 
dubieuze toestanden en ongeoor-
loofde handelingen aan de kaak te 
stellen. Wij kunnen iedereen recht in 
de ogen kijken en zullen daarom alle 
middelen gebruiken binnen onze mo-
gelijkheden, zodat niets in de doofpot 
verdwijnt. 

Onze taak is duidelijk: we blijven de 
belangen van de kiezer verdedigen 
en zullen steeds rechtlijnig handelen 
in het belang van stad Blankenberge-
-Uitkerke en haar inwoners.

Geniet van een mooie herfst! 

Blankenberge
N-VA Blankenbergewww.n-va.be/blankenbergeblankenberge@n-va.be
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MARKTENMARKTEN
  We zorgden voor de nodige fl exibiliteit rond 
corona, met aangepaste marktplannen.

  De maandagmarkt start al vanaf de Paasvakan-
tie in plaats van op 15 mei.

  We gaven de aanzet voor een ontwerp voor de 
heraanleg van de Grote Markt.

  Een nieuw gemeentelijke marktreglement trad 
in voege.

  Het nieuwe retributiereglement voor markten 
zorgde ook voor meer fl exibiliteit.

  We zorgden voor een tegemoetkoming als 
coronavergoeding voor marktkramers.

CONCESSIESCONCESSIES
Er werden een hele reeks concessies 
gegund of verlengd. Zo kregen tal van 
openbare toiletten nieuwe concessies, de 
avondmarkten en rommelmarkten werden 
openbaar gegund met mooie extra 
inkomsten voor de gemeentekas. De 
Kerstmarkt krijgt via een nieuwe concessie 
ook ruimte voor carnaval en lokale 
handelaars, de strandconcessies krijgen 
vaste uitbaters en het voortbestaan van de 
velodroom werd ook gegarandeerd met een 
nieuwe deal. Het is slechts een greep uit de 
vele overeenkomsten die we sloten om tal 
van activiteiten in Blankenberge ruimte te 
geven.

EVENEMENTENEVENEMENTEN
 Het Leopoldpark kreeg een extra invulling met een sprookjesdorp, Belle Epoque, …
  We ondersteunden heel wat lokale initiatieven zoals Uitkerke Kermis, shoppingweekend, 
braderie, midzomerverkoop, expo Jacques Vermeire, Valentijnsweekend, …

  We zetten de carnavalsviering extra in de kijker met een lichtstraat, de actie ‘Noste Joare ol te 
goare’. Carnavalsverenigingen kregen ook hun deel uit het noodfonds en krijgen via de nieuwe 
concessie ook hun plekje op de kerstmark. 

  Ook Halloween kreeg en krijgt heel wat aandacht, met in 2020 nog een corona-alternatief en 
dit jaar het plan om een heus doolhof te voorzien.

Ik heb binnen mijn 
bevoegdheden het onderste 
uit de kan gehaald om onze 

stad een nieuw élan te geven en 
doorheen de moeilijke coronaperiode 
te loodsen. Ik kijk dan ook met enige 

fi erheid terug op die periode. Ik 
blijf met evenveel zin verder 

werken.”

JEUGDJEUGD
  We startten het NERO-project op om overlast van jongeren tussen 12 en 18 jaar aan te pakken.
  Het LOGin-project, dat in het najaar start, richt zich naar jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij de 
samenleving en binnen de huidige structuren van de hulpverlening moeilijk hun weg vinden.

  De speel- en sportterreinen kregen duidelijke visuele richtlijnen over wat mag en niet mag.
  Pop-upspeelplein De Brislam kreeg nieuwe speeltuigen, die op het strand werden geplaatst.
  De Kunstendag voor Kinderen leerde onze jeugd kennismaken met met cultuur.
  In het najaar van 2019 startte ‘De sportkarre’ op. Een project die kinderen en jongeren maximale kansen 
wil geven bij hun ontwikkeling.

  Tijdens de coronaperiode zorgden we voor noodopvang en ondersteuning.
  Blankenberge werd in 2020 offi ceel pleegzorggemeente. 
  We gaven de aanzet voor een nieuw cultuurhuis met jeugdcentrum, in het gewezen fi nanciëngebouw.

KINDEROPVANGKINDEROPVANG
  Het kinderdagverblijf blijft in de zomervakantie de hele tijd open, na een aanpassing van de verlofrege-
ling. 

  We reactiveerden het Lokale Overleg Kinderopvang. Zo werd kinderopvang in Blankenberge een nieuw 
leven ingeblazen.

  Er kwamen 18 nieuwe opvangplaatsen bij.
  Het nieuwe digitale loket Kinderopvang biedt een gemakkelijk overzicht van alle beschikbare plaatsen. 
Je kan er snel je plekje reserveren. 

  Sinds 2021 hoeven we geen enkele weigering meer te registeren voor kinderopvang, ook mede 
dankzij nieuwe intitiatieven zoals de Pimpampoentjes in kinderdagverblijf ’t Schelpje.

coronavergoeding voor marktkramers.

blankenberge@n-va.be



Nadia Cloetens

EVENEMENTENEVENEMENTEN
 Het Leopoldpark kreeg een extra invulling met een sprookjesdorp, Belle Epoque, …
  We ondersteunden heel wat lokale initiatieven zoals Uitkerke Kermis, shoppingweekend, 
braderie, midzomerverkoop, expo Jacques Vermeire, Valentijnsweekend, …

  We zetten de carnavalsviering extra in de kijker met een lichtstraat, de actie ‘Noste Joare ol te 
goare’. Carnavalsverenigingen kregen ook hun deel uit het noodfonds en krijgen via de nieuwe 
concessie ook hun plekje op de kerstmark. 

  Ook Halloween kreeg en krijgt heel wat aandacht, met in 2020 nog een corona-alternatief en 
dit jaar het plan om een heus doolhof te voorzien.

Benny Herpoel

Ik heb binnen mijn 
bevoegdheden het onderste 
uit de kan gehaald om onze 

stad een nieuw élan te geven en 
doorheen de moeilijke coronaperiode 
te loodsen. Ik kijk dan ook met enige 

fi erheid terug op die periode. Ik 
blijf met evenveel zin verder 

werken.”

Ik heb twee jaar 
en acht maanden met 

hart en ziel gewerkt voor 
mijn bevoegdheden Jeugd, Sport 
en Kinderopvang. Ik kon heel wat 
initiatieven uitwerken. We mogen 

met ons hele team van N-VA 
Blankenberge trots zijn op wat 
we hebben verwezenlijkt, in 

soms moeilijke tijden.”

HAVEN en STRANDHAVEN en STRAND
 Er komt een nieuwe strekdam.
  We sloten een akkoord om de uitbating van de parking landtong 
over te nemen vanaf 2025. 

  Er kwamen extra afvaleilanden op het strand.
  Ons strand kreeg een Blue Flag, een kwaliteitslabel voor stranden 
met uitstekende waterkwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, …

SPORTSPORT
  De Binckbanktour blijft zeker tot 2022 in Blankenberge.

    Ook de Lotto Belgium Tour voor dames kwam naar onze stad.
  We voerden de vrijetijdspas in, met interessante kortingen voor inwoners en 
tweedeverblijvers. 

  De vrijetijdstoelage werd uitgebreid. Kinderen uit gezinnen die voldoen aan 
bepaalde voorwaarden kunnen tot 500 euro krijgen voor lidmaatschap of 
materiaal.

  We introduceerden de SportKompas, dat kinderen van 8 tot 10 jaar helpt kiezen welke sport hen het beste past.
  De gloednieuwe awardshow Best of B zette onze sport- en cultuurverdiensten in de kijker.
  Jeugd-, cultuur- en sportverenigingen kunnen rekenen op een renteloze lening om hun infrastructuur te helpen fi nancieren.
  We ondersteunden heel wat ‘start to’-initiatieven op (Start to Bike, …) omdat we geloven in de sportieve ontwikkeling van 
onze inwoners. 

  De werken zijn gestart aan het nieuwe sportpark, met een groot zwembad, instructiebad, peuterbad enzovoort. Er komt ook 
een ruime sportzaal.

  Tijdens corona boden we heel wat activiteiten aan: pumptrack, fi etseluren, Instagramwandeling, …

ECONOMIE en 
MIDDENSTAND
ECONOMIE en 

  We voorzagen extra terrassen voor de horeca.
  De opstart van een handelszaak kan deels digitaal 
gebeuren.
  We hielpen samen met de handelsgebuurtekringen mee 
met de organisatie van rommel- en avondmarkten.
  We zorgden voor de nodige citymarketing met het 
aantrekken van Gert Late Night en De Mol aan Zee. 
  We introduceerde de Blankenberge-bon tijdens de eerste 
coronagolf, die ervoor zorgde dat er ongeveer 750.000 
euro naar de lokale handelaars vloeide.
  Handelaars kregen een premie van 500 euro als ze hun 
vitrine versierden met kerstverlichting.

www.n-va.be/blankenberge
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


