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“De N-VA vraagt in  
oktober uw steun  
om samen te bouwen  
aan een mooier  
Blankenberge en  
Uitkerke.”

Daphné DUMERY
Eerste schepen

Federaal volksvertegenwoordiger

Beste inwoner

De N-VA trekt zich alle bekommernis-
sen van de burger aan: zowel de grote 
thema’s als de kleine ergernissen. Door 
onze consequente houding herwinnen 
inwoners hun vertrouwen in de plaatselij-
ke politiek. 

Onze lokale afdeling kende de afgelopen 
maanden een stevige aangroei van nieu-
we leden. Steeds meer mensen bieden 
zich aan om onze werking te ondersteu-
nen. Wij zijn een partij die belangeloos, 
vooruitstrevend en constructief bezig wil 
zijn voor onze stad, klaar voor de uitda-
gingen van morgen.

Op 20 april in het casino stellen wij onze 
evenwichtig samengestelde lijst aan de 
buitenwereld voor. Een bekwame en 
gedreven ploeg die alle uitdagingen op 
een verstandige en doordachte manier 
benadert, zonder holle slogans, maar 
met duidelijke standpunten. Klaar om 
een stempel te drukken op een mooie 
toekomst voor Blankenberge en Uitkerke.

Wij gaan met een kandidaat-burgemeester 
naar de verkiezingen, zonder vuilspuiterij 
en moddergevecht in de pers of op 
Facebook, en zonder barnumreclame, 
maar in de overtuiging dat de kiezer ons 
naar waarde zal schatten. 

Jan CUYLE
Afdelingsvoorzitter

Het wordt een hete zomer…  
En dan is het aan u
Eindelijk, lente. Zoals ‘alle vogels’ leggen ook wij ons ei: op 20 april stelt 
N-VA Blankenberge-Uitkerke haar kandidaten aan u voor. Ondertussen 
wordt door hen en het bestuur hard gewerkt aan het programma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

Laat ons nu al één iets duidelijk stellen: 
wij gaan ongebonden naar de verkiezin-
gen. En dit in onze gekende stijl: geen 
blaasjes wijs maken of beloftes doen die 
we niet kunnen realiseren. Met voorstel-
len en een visie om onze badstad samen 
met u op te bouwen. 

Waar we ook duidelijk over willen zijn: 
zoals onze stad de laatste jaren is be-
stuurd, zo kan het niet verder. Wij hebben 
de kans gehad om het bestuur van bin-
nenuit te leren kennen. We zagen politieke 
spelletjes en afrekeningen in plaats van 
een beleid met visie, waardoor veel crucia-
le beslissingen niet genomen werden.

Ondertussen hebben wij geprobeerd om 
binnen onze bevoegdheden toch voor-

uitgang te realiseren. De jeugd heeft een 
jeugdhuis, de speelpleinwerking boomt en 
is ook uitgebreid met een tienerwerking, 
de speelpleinen zijn aangepakt, er is een 
open communicatie met het onderwijs-
veld, de carnavalsverenigingen bloeien, 
Halloween is een ongezien succes en de 
lokale middenstand voelt zich gewaar-
deerd en krijgt steun voor haar initiatie-
ven. Zij trekken immers het toerisme aan, 
zij zorgen ervoor dat er iets te beleven 
valt in onze badstad. Maar er ligt nog veel 
werk op de plank.

Na een mooie lente komt een hete zomer. 
De voorbode van spannende verkiezin-
gen. Wij hopen in oktober op uw steun. 
Alleen zo zal onze badstad het bestuur 
krijgen dat ze verdient. 

De N-VA heeft een hart 
voor Blankenberge.
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Uitstraling en promotie Serpentarium moet beter
Het Serpentarium als indoor-activiteit is van groot belang voor onze badstad. Bij minder goed weer blijft 
het nog steeds een van de leukste belevenissen voor de ganse familie. Op dit moment laat de promotionele 
constructie op de Zeedijk echter een desolate indruk na en dat moet beter.

Reptielenzoo Serpentarium in Blankenberge doet het goed. 
De besparingen op de huur en personeelskosten werpt zijn 
vruchten af. Het boekjaar 2016 kon worden afgesloten met 45 
701 bezoekers. Vorig jaar kwamen er ook heel wat opmerke-
lijke dieren bij. Enkel positief nieuws dus, maar volgens N-VA 
Blankenberge-Uitkerke kan het beter. 

“Uitbater Marnix Croes en z’n medewerkers leveren fantas-
tisch werk waardoor een bezoek aan het Serpentarium een 
belevenis blijft voor jong en oud”, zegt N-VA-gemeenteraadslid 
Linda Vierstraete. “Minpuntje is echter de uitstraling naar 
buiten toe. De promotionele constructie op de Zeedijk ter 
hoogte van het Serpentarium, dat het visitekaartje zou moeten 
zijn, laat een verwaarloosde indruk na bij de passanten en 
nodigt niet echt uit om binnen te gaan. De promovlaggen 
bijvoorbeeld zijn dringend aan vervanging toe. Als we het be-
zoekersaantal verder willen optrekken, dan zal er een serieus 
tandje moeten worden bijgestoken.”

Gemeenteraadslid Linda Vierstraete, die een zitje heeft in de 
beheerraad van de vzw KMDA, heeft gevraagd om de tot op 
de draad versleten vlaggen snel te vervangen. Op de jaarlijkse 
Algemene Vergadering, die doorgaat in april, zal ze daarnaast 

pleiten opdat er meer promotie  
zal worden gemaakt voor het  
Serpentarium.

Linda VIERSTRAETE
Gemeenteraadslid 

blankenberge@n-va.be

Zonnepanelen op overheidsgebouwen  
en sociale woningen
Om de klimaatdoelstellingen te halen in Vlaanderen moeten er meer zonnepanelen komen op overheidsge-
bouwen en sociale woningen. Het zou zonde zijn de enorme mogelijkheden die ons vandaag geboden wor-
den onbenut te laten. Als bestuurders van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof hebben we de 
plicht een tandje bij te steken.

Nick Verwimp, gemeenteraads- en pro-
vincieraadslid voor N-VA: “Het Linden-
hof heeft momenteel zo’n 750 sociale 
woningen. Van deze woningen is er geen 
enkele uitgerust met zonnepanelen op het 
dak. Hier moet dringend verandering in 
komen.”

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen en het Vlaamse Energiebedrijf 
onderzoeken de haalbaarheid van een 
grootschalige plaatsing van zonnepanelen 
op het patrimonium. 

“We moeten echter niet wachten op deze 
studie maar nu alvast bekijken welke wo-

ningen geschikt zijn om er zonnepanelen 
op te plaatsen. Hierbij speelt de grootte en 
de oriëntatie van het dak een belangrijke 
rol en natuurlijk of er veel schaduw op 
valt. Het is uiteraard de bedoeling er het 
maximale effect uit te halen en niet om zo 

maar lukraak zonnepanelen te plaatsen”, 
gaat Verwimp verder.

“Financieel kan dit zeker uitdraaien op 
een win-winsituatie, voor zowel de sociale 
huisvestingsmaatschappij het Linden-
hof als voor de huurder van de woning”, 
besluit Verwimp.

Nick VERWIMP
Gemeenteraadslid
Provincieraadslid
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Vijf vragen aan Tom De Vos
Osteopaat Tom De Vos voorstellen in Blankenberge is niet echt nodig. Toch willen we hem naar  
aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen nog eens aan het woord laten aan de hand  
van een vijftal vraagjes.

1   Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalde je  
952 stemmen. Niettegenstaande deze mooie score heb  
je beslist om geen kandidaat meer te zijn?

“Het waren boeiende jaren. Jaren waarin ik uit idealisme 
oplossingen kon bieden voor de        alledaagse problemen en 
bekommernissen van de inwoners. De coalitiewissel veroor-
zaakte echter een explosie aan bijkomend werk. Om alles 
goed te doen, moest een dag als het ware uit 48 uren bestaan, 
waardoor ik keuzes heb moeten maken. Het was een moeilij-
ke beslissing.”

2   Hoe kijk je terug op de legislatuur die haast op zijn einde 
loopt?

“De coalitiewissel kwam voor iedereen als donderslag bij 
heldere hemel. Maar die wissel heeft er tevens voor gezorgd 
dat we onze stempel op het beleid konden drukken. We 
hebben ons nog beter kunnen profileren in bepaalde dossiers 
en kregen een breder forum om onze verwezenlijkingen te 
accentueren.”

3   Heeft de N-VA binnen de meerderheid genoeg haar  
stempel kunnen drukken?

“Hoeveel gele stempels moet ik op tafel leggen? (lacht) De 
verwezenlijking van een goed draaiend jeugdhuis, de geboor-
te van het ondernemersloket waar jonge zelfstandige starters 

terecht kunnen met al hun vragen, het eindpunt van een 
zoektocht naar een geschikte locatie voor het bouwen van 
carnavalswagens, de oprichting van een buurtinformatienet-
werk voor zelfstandigen...”

4   Wat verwacht je van de komende gemeenteraads- 
verkiezing?

“Een gevaarlijke vraag! Ons streefdoel moet zonder twijfel 
zijn om niet de minderheid binnen de meerderheid te zijn, 
maar de meerderheid binnen de meerderheid. Doordenker-
tje, hé.”

5   Je bent geen kandidaat meer. Betekent dit ook afscheid 
van de partij?

“Nee hoor, het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Als ondervoorzitter 
blijf ik nauw betrokken bij het lokale 
bestuur. De richting bepalen waar we 
met N-VA Blankenberge-Uitkerke naar 
toe willen de komende zes jaar is zeer 
boeiend. Trouwens, op dit moment ben 
ik als campagneleider bijzonder trots 
op het dynamisch team dat klaarstaat 
om op 20 april de verkiezingslijst voor 
te stellen.”
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Agenda

Vrijdag 20 april 2018: voorstelling kandidaten mét optreden Raf Coppens. Vanaf 19 uur in het Casino

Zondag 6 mei 2018: N-VA aan de toog. Vanaf 11 uur in de Paravang

Woensdag 9 mei 2018: actie Moederdag. 
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


