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NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

Een beloftevol 2018 
Met de verkiezingen van 2018 in aantocht keren de grote beloftes 
terug. De N-VA maakt de balans op van enkele gemaakte belof-
tes. 

  Het nieuwe zwembad is een belofte 
uit 2012. Nu pas komen we in 
de fase waarin keuzes gemaakt 
worden, dankzij een niet aflatende 
N-VA-impuls.

  De ondergrondse parking onder 
de Markt en de heraanleg van 
het plein kregen in 2013 zoveel 
randvoorwaarden, dat geen enkele 
ondernemer interesse toonde. 
Enkele maanden geleden volgde een 
realistischer bestek. 

  Bij de revitalisering van de King 
Beach werd geen enkele vooruit-
gang geboekt. Ondertussen zet de 
aftakeling van dit karakteristieke 
gebouw zich voort, ooit dé trek-
pleister op onze zeedijk.

  En last but not least, het stadhuis. 
Waar sommigen denken aan een 

gloednieuw administratief centrum 
op de voormalige rijkswachtsite, 
zien we het huidige stadhuis in 
verloederde staat. Al jaren geen 
lekje verf, afgebladderd houtwerk, 
verouderde loodgieterij, vuile tapij-
ten, onderbelichte inkomsthal. En 
dan zwijgen we nog over de andere 
stadsgebouwen waar vocht en tocht 
weelderig tieren. 

Eigenlijk vraagt 2018 maar één belofte: 
dat het bestuur als een ‘goede huisva-
der’ keuzes maakt. Want er is dringend 
nood aan een redelijke bestuursploeg 
die het algemeen belang van de stad 
voorop plaatst.

Goede voornemens

Beste inwoner,

Vooreerst onze beste wensen voor 
het nieuwe jaar. Een jaar waarin 
gezondheid, geluk en voldoening 
centraal mogen staan. De meesten 
onder u hebben goede voornemens 
gemaakt om hun leven, en dat van 
hun naasten, ten goede te verande-
ren.

Zo ook wil de N-VA in 2018 verder 
gaan op de ingeslagen weg en 
blijven de verandering doorvoe-
ren… verandering voor vooruitgang! 
Samen met u allen zetten we straks 
onze badstad nog beter op de kaart. 
We bouwen aan een brede ploeg die 
niet te beroerd is de handen uit de 
mouwen te steken voor Blankenber-
ge-Uitkerke en haar inwoners. 

Met veel enthousiasme gaan we die 
uitdaging aan. Met een eigen visie en 
mening, de vinger aan de pols, maar 
ook met aandacht voor andermans 
ideeën ten bate van stad en bewo-
ners, willen we opnieuw mee het 
beleid bepalen in de volgende legis-
latuur. Hopelijk kunnen we met uw 
stem hierin een leidende rol spelen. 
Mogen wij daarom ook in 2018 op 
uw steun rekenen?

Jan Cuyle
Afdelingsvoorzitter
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21 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie met minister-president 
Geert Bourgeois in Kusttheater Colisée

16 februari 2018 
Valentijnsetentje in de Kerkewegel

  Daphné 
Dumery 
eerste 
schepen

N-VA Blankenberge-Uitkerke 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Blankenberge wenst u fijne feestdagen!
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Onze kandidaat in 2018

Vijf vragen aan Alfons (Fonz) Monte 

Stel jezelf eens kort voor?
Ik ben geboren en getogen in Blankenberge in 1957 als oudste 
zoon in een gezin van vier kinderen. Mijn ganse loopbaan was 
ik aan de slag in Zeebrugge bij de firma AGC Glass Europe. 
Daarnaast startte ik in 2001 met de website Blankenberge-
Online, later de Krant van Blankenberge. Een hobby die een 
passie werd. Op die manier ben ik in de journalistiek gerold en 
heb ik de fotografie ontdekt. 

In 2011 heb ik mijn levenspartner Nancy Vanden Broecke 
ontmoet. Zelf heb ik geen kinderen, maar door in het 
huwelijksbootje te stappen met Nancy ben ik door haar twee 
fantastische dochters de trotse Opi geworden van drie schattige 
kleinkinderen, Yuna, Ellie en Yara.

Wat is je favoriete plek in Blankenberge?
Een favoriet plekje aanduiden in ons steedje is niet eenvoudig, 
maar ik kan wel enorm genieten van de rust in de Uitkerkse 
Polders, een prachtig stuk natuurgebied waar we dankzij de 
jarenlange inzet van heel wat Natuurpunt-vrijwilligers best wel 
trots op mogen zijn. 

Waarom koos je voor de N-VA?
In feite heeft de N-VA mij opgevist. Eigenlijk ben ik niet in een 
vakje te stoppen. Voor mij is belangrijk dat het N-VA-bestuur 
mij de kans wil geven om mijn steentje bij te dragen. Iets kunnen 
betekenen voor onze stad en haar inwoners was voor mij de 
drijfveer om ja te zeggen. Dus we gaan ervoor!

Wat moet er volgens jou veranderen in onze badstad?
Vanuit mijn job als journalist bij de Krant van Blankenberge ben 
ik van mening dat er op vlak van communicatie in de brede zin 
van het woord nog heel wat werk aan de winkel is. Op cultureel 
vlak moet er rond de tafel worden gezeten met alle betrokkenen 
want ook daar heb ik binnen verschillende verenigingen 
signalen opgevangen dat het beter kan. Een nieuwe aanpak 
waarbij er meer inspraak en samenwerking mogelijk is dringt 
zich op. 

Blankenbergse verenigingen die het verschil maken door 
mee te werken aan de dynamiek van onze stad moeten beter 
ondersteund worden. Tot slot, het klinkt misschien cliché, 
moet er meer aandacht uitgaan naar de verzuchtingen en 
bekommernissen van onze inwoners. Enkel zo kunnen we er 
met z’n allen voor zorgen dat Blankenberge een stad wordt met 
een warm hart.

Wat zou een goede slogan zijn voor onze stad?
Persoonlijk ben ik niet zozeer voor slogans. Onderzoek daarnaar 
heeft duidelijk gemaakt dat een gemeente of stadsslogan niet 
echt het verschil maken. Een doelgerichte en ijzersterke slogan 
verzinnen moet je volgens mij ook niet overlaten aan dure 
citymarketingbureaus. Meestal blijkt dit achteraf weggegooid 
geld. Ik denk dat er in ons steedje genoeg talent aanwezig is om 
een gepaste slogan te verzinnen op maat van onze stad. Als het 
echt moet dan zou ik opteren voor de slagzin ‘Blankenberge, vier 
seizoenen stad aan zee’.

Fonz Monte
kandidaat  

in 2018.

Het beloofde zwembad 
“Na het dossier van het zwembad tijdens coalitiegesprekken telkenmale op tafel te hebben gegooid, 
krijgt het eindelijk vorm”, getuigt N-VA-fractieleider Patrick De Meulenaere. “Zeewater of leidingwa-
ter, een wellness of niet? Dat zijn de keuzes die nog dit jaar moeten worden gemaakt. Voor ons primeren 
het functionele en het sportieve. We moeten niet de concurrent zijn van 
het Bloso-centrum. De grote vraag is nu wanneer die ‘eerste’ steen van het 
zwembad wordt gelegd, zoals beloofd in 2012.”, besluit De Meulenaere.   Patrick De Meulenaere 

eerste schepen

N-VA Blankenberge-Uitkerke 
wenst u een prettige kerst!
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Detailhandelaars maken het 
verschil
Beste collega-detailhandelaars,

Eindejaar is een periode met ups en downs voor de detaillisten en 
voedingswinkels. De supermarkten organiseren megapromoties met prijzen 
die voor ons soms lager liggen dan onze inkoopprijzen. Ook zien we ons 
geconfronteerd met grote prijsschommelingen en kwaliteitsverschillen door 
het beperkte aanbod of de extreme vraag naar bepaalde producten, zoals 
garnalen. Krijg dan op kerstavond of oudejaar nog eens een sociale inspectie 
en de moed zakt je in de schoenen om op die dagen open te doen.

Vakkennis en kwaliteit
Nochtans zijn wij het, de detaillisten, die het verschil maken op vlak van 
kwaliteit en service. Wíj zijn de specialist van ons product en niet de tv-kok. 
Dat is een troef die ze ons nooit kunnen afnemen. 

We moeten niet proberen de goedkoopste te zijn, maar wel het beste 
product leveren voor de beste prijs. Wij staan dichter bij onze klanten met 
persoonlijke informatie geven over onze producten. Dat kunnen onze klanten 
beter gebruiken dan megapromoties voor minderwaardige producten.Met 
volle moed gaan we er een mooi eindejaar van maken in ons steedje met oog 
voor detail en service.

Warme groeten.

Arme Nadia 
Van 17 tot 23 oktober dompelden zes gezinnen uit Blankenberge 
zich onder in de leefwereld van mensen die elke maand opnieuw 
alle moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Tijdens de 
Inleefweek Armoede, georganiseerd door de vzw Welzijnszorg in 
samenwerking met het OCMW, moesten de deelnemers het stellen 
met een budget van 60 euro per volwassene en 20 euro per kind. De 
ganse week kregen ze dagelijks een opdracht, gegrepen uit het leven 
van mensen in armoede.

Vanuit haar brede interesse voor de ar-
moedeproblematiek nam OCMW-raads-
lid Nadia Cloetens de uitdaging aan. 
“Het was zeer confronterend”, aldus 
Nadia. “Rondkomen met slechts 60 euro 
per week is weliswaar haalbaar, maar 
mensonwaardig. Gezonde maaltijden 
zijn quasi onmogelijk. Op stap gaan 
met vrienden, vergeet het maar. Als je 
in armoede leeft en niet omringd wordt 
door mensen die je willen helpen, is dat 
een regelrechte ramp. Het zorgt ook voor 
heel wat spanningen binnen een gezin. 
Het ergste van al zijn echter de schaamte 
en de paniek die je vaak voelt.”

Meedoen aan de Inleefweek Armoede 
was voor Nadia Cloetens een leerrijke er-
varing, die haar nog meer dan voorheen 
de ogen heeft geopend voor deze proble-
matiek. “Mijn respect voor de mensen 
die in dergelijke situatie moeten leven is 
er enkel maar door toegenomen. Als je 
beseft dat er hier in Blankenberge nog 1 
op de 3 kinderen geboren wordt in een 
kansarm gezin, weet je dat er nog heel 
wat werk aan de winkel is. De komende 
jaren wens ik me daar nog meer voor in 
te zetten. Het armoedeprobleem oplos-
sen zal niet lukken, maar helpen waar 
kan om die mensen een duwtje in de rug 
te geven is een taak van ons allen.“

OCMW-raadslid 
Nadia Cloetens 

strijdt tegen armoede.

Norman Schiltz  
N-VA gemeenteraads-

lid en uitbater van 
Vishandel Simonne.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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