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Veilig thuis in een welvarend Blankenberge

De Blankenbergenaar  
staat centraal
Toekomstig burgemeester  
Daphné Dumery laat er geen 
twijfel over bestaan: “We willen 
een beleid voeren dat de mens in 
Blankenberge absoluut centraal 
stelt”. Speerpunten daarbij zijn 
de strijd tegen kansarmoede, een 
betere dienstverlening en een 
aangenamere stad voor inwoners 
en toeristen.

Kansarmoede in Blankenberge 
moet omlaag

Uit de West-Vlaamse kansarmoedeatlas 
blijkt dat Blankenberge vijf kansarme 
buurten telt. Concreet gaat het over 9 997 
inwoners die wonen in een kansarme 
buurt. Dat komt neer op 49,97 procent 
van de totale stadsbevolking. Blankenberge 
scoort daarmee ronduit slecht. Meestal 
spelen bij die kansarmoede meerdere  
factoren een rol, zoals demografie,  
huisvesting, onderwijs en werkloosheid. 

Met het nieuw lokaal bestuur willen we de 
kansarmoede structureel aanpakken door 
in te grijpen op elk van die factoren.  
 
Wie geen werk en een beperkt opleidings-
niveau heeft, heeft in essentie een grotere 
kans om in kansarmoede te verzeilen.  
Een job blijft dus de beste garantie op  
een leven zonder armoede.  
 
Eenoudergezinnen, alleenstaanden, jon-
geren en gescheiden zestigplussers blijken 
het kwetsbaarst. Zij verdienen dus zeker  
onze aandacht.

Een aangename stad voor inwoners 
en toeristen
Het nieuwe stadsbestuur heeft nog  
meer ambities: de dienstverlening naar  
de burger toe verbeteren, onze stad  
aangenamer maken voor zowel inwoners 
als toeristen, en ondernemingsvriendelijk-
heid en (winter)toerisme blijven  
stimuleren. 

De bevoegdheden van Daphné Dumery 
als burgemeester zijn: Algemeen Beleid, 
Politie, Brandweer, Strandreddingsdienst, 
Preventiedienst, Interne Preventie,  
Voorzitterschap Beleidscel, Ontwikkelings- 
samenwerking, Rechtszaken, Personeel / 
Hulpverlening aan Personeel en Onder- 
steuning (HAPO), Administratieve  
Vereenvoudiging, ICT, Archief  
en Protocol.

Bedankt, kiezer!
Drie sleutelmomenten voor N-VA  
Blankenberge: in 2012 met zes raadsleden 
in de minderheid, in 2014 de stad uit de 
onbestuurbaarheid gered met een nieuwe 
coalitie en een eerste schepen, en nu vanaf 
2019 met zeven verkozenen in het bestuur. 
Een droom die uitkomt. 

Waar we voordien binnen de meerderheid 
de minderheid waren, zijn we nu met 
de burgemeester, drie schepenen en 
drie raadsleden de grootste fractie in de 
coalitie. Binnen de nieuwe gemeenteraad 
bekleedt de N-VA-fractie een sleutelpositie.

Het is zeker zo dat er de voorbije jaren 
goede verwezenlijkingen tot stand kwamen 
in Blankenberge-Uitkerke. Maar door 
meningsverschillen begon de motor te 
sputteren, ondanks verwoede pogingen 
van zij die het goed bedoelden en de vaart 
erin wilden houden. Het resultaat van 
14 oktober deed ons vermoeden dat de 
houdbaarheidsdatum van onze coalitie-
partner overschreden was. Daarom vonden 
we het nodig om het over een andere boeg 
te gooien. Om zelf het heft in handen te 
nemen en onze badstad een nieuwe, dyna-
mische bestuursploeg te geven.

Die nieuwe ploeg zal zich de volgende zes 
jaar ten volle inzetten voor het algemeen 
belang en rekent daarvoor ook op u, onze 
inwoners. Samen met u zullen al onze 
verkozenen het beste van zichzelf geven 
om Blankenberge en Uitkerke verder te 
stuwen naar een moderne, bruisende en 
toeristische badstad.

Bedankt voor uw  
vertrouwen.

Jan Cuyle 
Voorzitter  

Daphné Dumery
Toekomstig burgemeester
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Jarenlang bracht hij nieuws in het 
steedje met de Krant van Blan-
kenberge. De komende zes jaar 
spitst hij zich toe op het bevoegd-
heidspakket Cultuur, Erfgoed, 
Toerisme, Dienst Evenementen, 
Bibliotheek, Stedelijke Academie, 
Belle Epoque Centrum en  
Communicatie.

Alfons: “Ik weet het, het is een 
flinke boterham, maar het zijn 
bevoegdheden die me nauw aan 
het hart liggen. Veel personeelsleden op die stadsdiensten ken ik 
al vanuit mijn journalistieke loopbaan. Ik kijk er dan ook naar uit 
om als schepen met hen samen te werken. 

Ik ben ook heel blij dat ik de contacten met de vele culturele  
verenigingen opnieuw kan aanhalen. Dat heb ik de voorbije maanden 
enorm gemist. In het belang van Blankenberge wil ik er de komende 
jaren samen met ieder van u een mooi verhaal van maken.”

Benny Herpoel zal al 
zijn energie steken in 
het bevoegdheidspakket 
Economie, Midden- 
stand, Concessies, 
Strand, Haven, Markten 
en Foren, Carnaval en 
Halloween.

Benny: “Ik ben heel 
enthousiast over de 
bevoegdheden die mij werden toevertrouwd. Samen met 
onze lokale handelaars, staan we voor de grote uitdaging om het 
wintertoerisme in onze stad nog meer op de kaart te zetten en de 
grote concurrentiestrijd aan te gaan met het internetshoppen. 

Carnaval en nu ook Halloween zijn hecht verbonden met ons 
steedje. Ik kijk ernaar uit om met de Confrerie van de Leute en de 
vele carnavalgroepen samen te werken om die tradities in stand 
te houden.”

Alfons Monte

Benny Herpoel

Uw schepenen

Nadia zal al haar aandacht vestigen op het  
bevoegdheidspakket Jeugd, Sport, Onderwijs,  
Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Kinderopvang. 

Nadia: “Laaiend enthousiast ben ik. De bevoegd- 
heden die onder mijn hoede vallen, passen perfect bij 
mij. Kinderdagverblijf en buitenschoolse kinder- 
opvang zijn voor mij niet nieuw. Als OCMW-raadslid 
heb ik er al zes jaar ervaring mee. Mijn kinderen 
genieten ook allebei van die diensten, dus ik weet 
perfect waar de noden en pijnpunten zitten. Ik kijk 
er ook geweldig naar uit om met de onderwijs- 
sector samen te werken. Die is zo ontzettend 
belangrijk voor ons jong volkje, onze toekomst. En 
die toekomst, de jeugd, daar mag ik mij ook voor 
inzetten. Schitterend toch? 

Ten slotte zal ik ook de bevoegdheid sport hebben. 
Een thema dat een heel uitgebreid gamma aan 
activiteiten overkoepelt en waar ik met veel plezier 
mijn schouders onder zet. Ik kijk enorm uit naar 
het uitgebreide contact met de inwoners, medewer-
kers, diensten en sportclubs van Blankenberge.”

Nadia Cloetens
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Een nieuwe gemeenteraad
Bedankt, 
kiezers!

Patrick De Meulenaere Dennis Monte Kathleen Haegeman

Uw gemeenteraadsleden

Op vrijdag 4 januari om 20 uur vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats in de feestzaal van het stadhuis. 

Daphné Dumery wordt burgemeester. Alfons Monte, Nadia Cloetens en Benny Herpoel worden onze schepenen.  
Patrick De Meulenaere, Dennis Monte en Kathleen Haegeman zullen vanaf dan zetelen als gemeenteraadslid.

Benieuwd naar het nieuwe gemeentebestuur? Kom dan zeker een kijkje nemen!

N-VA-dames Blankenberge bezorgen  
kinderen gelukzalig sinterklaasgevoel
Dit jaar maakten de N-VA-dames opnieuw 72 kansarme kinderen blij met een Sintpakketje 
vol snoepgoed. Alle kinderen kregen bovendien een ticket om met het hele gezin naar de  
sinterklaasshow ‘Sint in de wolken’ te gaan in Kusttheater ’t Colisée. De allerkleinsten  
ontvingen ook een voucher voor een pamperpakketje bij de pamperbank in Blankenberge.

Door de gezinnen te verwennen met een namiddag vol amusement, willen we hen uit hun 
isolement halen. Dat we dit voor hen kunnen doen, is te danken aan de opbrengst uit de 
benefietavond ‘Geef een kind een mooie Sint!’ en de verkoop van confituur, porto en  
snoepzakjes. 

Bedankt aan iedereen die ons daarbij steunde!

Nieuwjaarsreceptie op 27 januari vanaf 
11 uur in bistro Miramar, Zeedijk 168

Gastspreker is Sander Loones, 
voormalig minister van  
Defensie en Ambtenaren-
zaken. Iedereen van harte 
welkom!
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De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


