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N-VA Blankenberge-Uitkerke werkt 
verder aan betere kinderopvang
Onze stad doet vandaag al heel wat om het evenwicht tussen werk en  
gezin te verbeteren door zelf kinderopvang aan te bieden aan werkende  
ouders. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Gezinnen met kinderen 
van verschillende leeftijden moeten vandaag nog aankloppen bij drie  
verschillende diensten, met elk hun eigen openingsuren en -dagen.  
Met een betere afstemming en communicatie tussen deze diensten  
moeten we dat kunnen vergemakkelijken. 

Aanbod kinderopvang
Naast de opvang in scholen kunnen alle 
kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs 
ook in ’t Loavertje terecht. Daar is opvang 
van 7u ’s morgens tot 18u30 ’s avonds, ook 
tijdens de schoolvakanties.

Tijdens die schoolvakanties organiseert 
ons stadsbestuur eveneens speelpleinwer-
king Speelberge: tijdens de zomermaanden 
heerlijk ravotten op het strand, tijdens de 
andere vakanties in het oud-financiën-
gebouw aan de Groenestraat. Het succes 
hiervan is duidelijk, met dit jaar gemid-
deld 138 kinderen per dag in juli en 132 in 
augustus. Dat is voor het derde jaar op rij 
een stijging en zelfs een absoluut record. Het 
online inschrijvingssysteem is ondertussen 
ook voor de ouders die het al druk hebben 
een dankbare vereenvoudiging. Geen geloop 
meer. Geen facturen achteraf. 
Ook de allerkleinsten (0-3j) worden niet ver-
geten en kunnen volle of halve dagen terecht 
in Kinderdagverblijf ‘t Schelpje. 

Nog verder verbeteren 
Toch kan het nog beter. Zo moeten gezin-
nen met kinderen van verschillende leeftij-
den vandaag nog aankloppen bij onder meer 

deze drie verschillende diensten, met elk 
hun eigen openingsuren en -dagen. Met een 
betere afstemming en communicatie tussen 
deze diensten moeten we dat kunnen verhel-
pen en op die manier een aansluitende keten 
van opvang kunnen organiseren. En dit in 
samenwerking met scholen. Dat is waar wij 
als N-VA verder werk willen van maken in 
ons stadsbestuur.

Flexibele en goed georganiseerde opvang, 
daar blijft N-VA Blankenberge-Uitkerke 
zich voor inzetten. Op die manier maken 
we de combinatie tussen werk en het gezin 
makkelijker.

Voortdoen op de 
ingeslagen weg

Beste inwoner

Wij hopen dat u genoten hebt van 
een deugddoende en rustgevende 
vakantie. Onze badstad was de 
voorbije zomer weer ‘the place 
to be’, hoewel sommigen daar 
blijkbaar anders over denken. 
Een badstad leeft bij de gratie 
van goed weer. Dat is altijd zo 
geweest en dat zal in de toekomst 
ook altijd zo blijven. Toch hebben 
we meer factoren zelf in de hand 
dan we op het eerste zicht zouden 
denken. N-VA werkt ondertussen 
alvast verder op de ingeslagen 
weg. 

We willen goede, realiseerbare 
voorstellen ondersteunen en som-
mige zaken ook meenemen in het 
beleid. Aarzel dus niet om ons op 
de hoogte te houden van uw visie 
op onze stad. Onze schepen en 
onze mandatarissen in gemeen-
teraad en het OCMW werken stil 
en gestaag verder ten voordele 
van Blankenberge-Uitkerke. Het 
doel is en blijft onze inwoners het 
bestuur te geven waar ze recht 
op hebben en waar ze ook de 
vruchten van plukken.

Jan Cuyle
Afdelingsvoorzitter

“We blijven werk maken van een flexibele 
en goed georganiseerde kinderopvang.”

Daphné Dumery, Eerste schepen, Kamerlid

 Nooit eerder kwamen er meer kinderen 
naar de speelpleinwerking Speelberge. 
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Sympathisant in de kijker

vragen aan… Eduard Van den Wijngaert
1  Stel jezelf eens kort voor

Mijn naam is Eduard Van den Wijngaert. Ik ben een rasechte 
Antwerpenaar. 51 jaar lang ben ik uitbater geweest van dan-
cing Ibiza (vroeger gekend onder de naam The Beatles) aan het 
casinoplein. Mijn zaak was gekend tot ver buiten Blankenberge. 
Ik heb er altijd met hart en ziel gewerkt. Ondertussen ben ik 
al 90 jaar, maar ik blijf graag actief. Zo ga ik bijvoorbeeld nog 
heel graag eens een balletje slaan in onze door groen omgeven 
tennisclub.

2  Wat is je favoriete plek in Blankenberge? 
Het strand natuurlijk!

3  Waarom koos je voor de N-VA? 
Het is de enige partij waar een Vlaming zich thuis voelt. Er is 
geen alternatief.

4  Wat moet er volgens jou veranderen in onze  
badstad? 
Als we vandaag een etentje hebben in één van de vele lekkere 
Blankenbergse restaurants en we willen erna nog iets gaan 
drinken of een dansje doen, dan zijn er heel weinig opties.  

We moeten wakker worden en beseffen dat we de horeca en dan-
cings moeten stimuleren, ook om langer open te blijven. Ik hoop 
op een bloeiende badstad voor jong en oud het hele jaar door.

5  Wat is je droom?
Het is mijn droom terug te kunnen keren naar een veilig en 
geweldloos nachtleven en ervoor te zorgen dat er terug jonger 
cliënteel naar onze badstad komt. Blankenberge is een fantas-
tisch vakantieoord en dat moet zo blijven. 

Een sinterklaascadeau voor elk kind

Geslaagde Sint-benefiet
Op zaterdag 23 september 2017 hielden de dames van N-VA Blankenberge-Uitkerke hun derde benefiet-
avond ‘Geef een kind een mooie Sint’.
Reeds in het voorjaar gingen zij van start met de verkoop van snoepzakjes en zelfgemaakte confituur. Als afsluiter was er opnieuw de 
succesvolle kaas- en wijnavond. De dames willen kansarme gezinnen in onze stad een steuntje in de rug geven door de kinderen die 
het minder breed hebben een mooi Sint-geschenk te bezorgen. 

Ook dit jaar contacteerden ze de scholen. Zij zijn immers het best geplaatst om op een discrete manier het geschenkpakket te bezor-
gen aan gezinnen die het moeilijk hebben. De N-VA-dames willen via deze weg iedereen bedanken voor de steun en ze kijken alvast 
uit naar een volgende editie waarbij ze nu al beloven met iets exclusief te zullen uitpakken.

 Ook dit jaar zamelden de N-VA-dames geld 
in. Zo willen ze kinderen uit kwetsbare gezin-
nen een mooi sinterklaascadeau bezorgen. 
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Agenda

Ook in Blankenberge hoeft niemand op straat te slapen
De winter staat voor de deur, het wordt steeds kouder. 
Ook in onze stad doken inmiddels daklozen of be-
delaars op. Het stadsbestuur laat niemand in de kou 
staan. 

Begeleiding voor iedereen
Het OCMW van Blankenberge zorgt voor hen die het nodig 
hebben. We voorzien voor iedereen begeleiding. Er wordt onder 
meer op zoek gegaan naar een nieuwe, vaste verblijfplaats. Vindt 
men geen oplossing in de eigen gemeente, dan zal er gekeken 
worden naar daklozenopvang in de buurgemeenten. Niemand 
hoeft op straat te slapen. Wie geholpen wil worden, wordt ook 
geholpen.

Doorgangswoning niet geschikt 
Het is een misvatting dat de zogenaamde doorgangswoning ook 
voor daklozenopvang kan gebruikt worden. Zo’n doorgangswo-

ning dient immers voor inwoners van Blankenberge die zich in 
een acute crisissituatie bevinden, bijvoorbeeld na een woning-
brand of omwille van andere familiale redenen. 

De dienst Lokale Economie staat starters met raad en daad bij

Starters krijgen een helpende hand aangereikt 
Starters staan voor immense uitdagingen. Toch zit ondernemen opnieuw in de lift. We moeten er dan ook 
voor zorgen dat ondernemen in onze badstad aantrekkelijk is en dat we meehelpen om duurzame onderne-
mersideeën waar te maken.

Vooral jongeren barsten soms van de ideeën. Ook aan een stevige dosis ondernemerslef 
ontbreekt het hen allerminst. Toch gaat zelfstandige worden niet vanzelf. Met de opening 
van de dienst Lokale Economie hebben we al een grote stap gezet in de richting van een 
eenvoudiger en meer aanlokkelijk ondernemersklimaat. 

Deze dienst biedt starters bij de opstart van een eigen onderneming alle praktische 
informatie en hulp aan. Zo kunnen startende ondernemingen onder bepaalde voorwaar-
den bijvoorbeeld verschillende subsidies krijgen. Deze kunnen ze aanvragen bij de dienst 
Stedenbouw.

 Onze sociale dienst biedt gerichte hulpverlening aan. 
Uiteindelijk moet iemand wel geholpen willen worden.

12 november 2017 vanaf 11u: 
N-VA aan de toog, in café St-Amand  
te Uitkerke, Kerkstraat 416

1 december 2017:
Uitdelen van rode lintjes voor  
Wereldaidsdag (Jong N-VA) 

21 januari 2018:
Nieuwjaarsreceptie met 
minister-president Geert Bourgeois  
in Kusttheater Colisée

Drie jaar N-VA-beleid
De Verandering 
Werkt!
Vlaams minister-
president Geert Bourgeois 
en N-VA-voorzitter Bart De 
Wever komen dit najaar  
naar onze provincie om  
uit te leggen dat drie jaar 
N-VA in de regeringen  
een goede zaak is voor  
de Vlamingen.

  Bart De Wever in het 
Sint-Lodewijkscollege 
(Brugge) op 1 december 
om 20 uur

  Geert Bourgeois in 
Kusttheater Colisée op  
21 januari 2018

 Startende ondernemingen kunnen  
onder bepaalde voorwaarden een  
subsidie verkrijgen.

  Meer informatie over de dienst Lokale Economie? 
Surf naar de website www.blankenberge.be. 



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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