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Veilig thuis in een welvarend Blankenberge-Uitkerke

Ik ben heel trots op het team waarmee we de afgelopen jaren goed werk 
hebben geleverd. Maar het werk is nooit af. En bij de gemeenteraads-
verkiezingen in oktober zal elke stem tellen. 

Nu kunnen we onze nieuwe kandidaten voorstellen. Het is een ploeg 
die andermaal echt naar de Blankenbergenaars, jong en oud, wil 
luisteren. Tussen onze jongste en oudste kandidaat zit zeventig jaar 
verschil. Zij zullen samen met u ideeën en plannen uittekenen voor de 
toekomst van Blankenberge.

Veel nieuwe mensen versterken N-VA Blankenberge-Uitkerke
Alfons Monte (Fonz), 60 jaar
Fonz was jarenlang de bezieler van de Krant van Blankenberge. Tijdens zijn 15 jaar als journalist heeft hij 
het wel en wee van ons steedje van dichtbij leren kennen. Daarnaast kreeg hij als plaatselijk verslaggever 
een grote waardering voor de vele verenigingen die onze stad rijk is. Je komt hem dan ook vaak tegen op 
culturele voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen. Z’n overige vrije tijd vult hij het liefst in met 
wandelen, fietsen, fotografie en lezen. Fonz is getrouwd met Nancy Vanden Broecke, redster in het zwem-
bad van Blankenberge. Hij is de fiere opi van drie schattige kleindochters. Naar eigen zeggen staat hij op de 
N-VA-lijst omdat hij ervan overtuigd is dat onze stad recht heeft op een integere, transparante en eerlijke 
beleidsploeg die aandacht heeft voor de bekommernissen van alle inwoners. Als jullie hem die kans willen 
geven, belooft hij zich daar de komende jaren 100% voor in te zetten.

Daphné Dumery, uw kandidaat-burgemeester en lijsttrekker

Benny Herpoel, 46 jaar
In zijn jeugd werkte Benny, die van Oostkamp komt, als jobstudent in Blankenberge, waar hij belegde 
broodjes, ijsjes en wafels verkocht op de Zeedijk. Toen hij met zijn broer de kans kreeg om de zaak over te 
nemen, twijfelde hij niet. Vijfentwintig jaar later baat hij horecazaken op de Zeedijk uit en is hij mede-eige-
naar van het Kusttheater Colisée. Benny wil ondernemen in Blankenberge stimuleren. De middenstand is 
voor hem de motor van de lokale economie. Hij wil het wintertoerisme promoten, een doordacht parkeer-
beleid, een vlottere toegang naar onze badstad en gezellige praat- en danscafés voor de jeugd. Als mede-ei-
genaar van het Kusttheater is hij voorstander van de vele culturele activiteiten in onze stad. 

Dennis Monte, 31 jaar
Dennis is een rasechte Blankenbergenaar. Moeder Anneke baat een zaak uit op het stationsplein, vader 
Patrick groeide op in de “kerkewegel” op Uitkerke. Hij is de broer van kapster Joyce. In zijn jeugd voetbalde 
Dennis bij Sporting Blankenberge, nu is hij voorzitter van de lokale supportersclub van de Rode Duivels. 
Als pedagoog en lerarenopleider gaat zijn interesse uit naar jeugd, onderwijs en opvoeding, maar ook mili-
eu en cultuur houden hem bezig. Als lid van een familie zelfstandigen voelt hij zich ook daarbij betrokken. 
Communicatie, transparantie en verzoening in functie van een gezond beleid zijn de kernwaarden waar 
hij voor staat.

Daphné  
DUMERY, 
lijsttrekker
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Martine Beckx, 51 jaar
Martine is algemeen verpleegkundige en iemand die 
positief in het leven staat. Ze is geboren in Brasschaat, 
maar woont nu in Blankenberge, waar ze geniet van 
wandelingen met de hond, fietsen, zingen en kostbare tijd 
met partner, kinderen en kleinkinderen. Tevens is ze lid van 
de muziekschool, koorlid, bestuurslid van de gezinsbond 
en lid van de N-VA-dames Blankenberge – en dit allemaal 

op vrijwillige basis, wat haar veel werk geeft, maar ook veel 
voldoening.

Marc Aspeslagh, 60 jaar
Marc is een ervaren ondernemende zestiger 
met een vernieuwende visie om de leef-

baarheid, welvaart en veiligheid binnen 
onze samenleving te stimuleren. Open 
dialoog, duidelijke communicatie en 
inspraak zijn voor hem de basisfunda-
menten van een interactief beleid. Zijn 
ervaring als consultant in het bedrijfsle-
ven draagt bij in het doordacht en effi-
ciënt opvolgen van dossiers en creëert 
een meerwaarde bij de ontwikkeling van 
toekomstgerichte initiatieven in onze 
badstad. Net zoals echtgenoten, kinde-
ren en de kleinkinderen hun gezinsband 

versterken door er voor elkaar te zijn, dienen 
wij de band met de inwoners te versterken 
om een veilige en welvarende badstad te 
garanderen voor de toekomst.

Katty Decleer, 48 jaar
Katty is geboren en getogen in Blankenberge. 
Samen met haar 18-jarige zoon Milan en 
vriend Patrick woont ze in Uitkerke, pal naast 
onze prachtige polders. Al bijna 30 jaar werkt 
ze als zorgkundige in AZ Zeno, momenteel op 

de afdeling cardiopulmonaire revalidatie. 
Haar hobby’s zijn body-workout, zumba, 
wandelen, joggen, genieten van de 
natuur, een terrasje doen, of een gezellig 
etentje met vrienden. Katty is een grote 
dierenvriend en geniet van de dagelijkse 
wandelingen met haar hond Beauty. 
Waarom de N-VA? Denken, durven en 
doen! Een leuze die haar erg aanspreekt 
en de uitdaging! Omdat ook Katty haar 
bijdrage wil leveren tot een aangenaam, 
leefbaar, milieuvriendelijk en bruisend 
Blankenberge!

Kim Van Hoydonck, 28 jaar
Kim is samen met Jordy Daems en 
mama van Lano (4) en Liam (2). Ze 
werkt als administratief bediende bij 
ALV BVBA in Brugge, waar ze verant-
woordelijk is voor de administratie 
en de planning van de techniekers. 
Waarom ze kiest voor de N-VA? Omdat 
ze samen met haar partijgenoten van 
Blankenberge een betere stad wil 
maken! Kim wil meewerken aan een 
betere toekomst voor hardwerkende 
jonge mensen in onze badstad.

Martine Verkerken, 51 jaar
Martine is geboren in Gent, maar reeds veertien jaar de drijvende 
vriendelijke kracht in beenhouwerij Ignace (vroegere beenhouwerij 
Patrick). Voorheen was ze uitbaatster van tearoom Siësta op de 
zeedijk. In haar vrije tijd houdt ze van lezen, wandelen en fietsen. 
Ten slotte is ze ook een vurig Anderlechtsupporter.

Corine De Schrijver, 60 jaar
Corine is stranduitbaatster op rust. Ze is gehuwd met Christian De Bruyne en volbloed Blankenbergse. Ze 
heeft twee kinderen, een zoon en een dochter, en twee kleinkinderen. Daar de visie van de partij N-VA in 
haar lijn ligt, stelde ze zich kandidaat om te helpen een leefbaarder en een aantrekkelijker Blankenberge 
op te bouwen met alle medekandidaten.

Daniel Declerck, 65 jaar
Daniel is 65 jaar en gepensioneerd havenarbeider sedert 1 maart 2018. Vroeger was hij samen 
met zijn echtgenote Carine Clauw uitbater van café Willem Tell. Tevens was hij zeer actief in 
talrijke verenigingen zoals KSV Blankenberge, de Splenterbomme en staande en liggende wip 
(boogschieten) Willem Tell. Daniel heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. Op politiek vlak wil 
hij zich als ex-lid van de VU ten volle inzetten voor betaalbare woningen voor de (klein)kinderen in 
ons steedje.

Eduard Van den Wijngaert, 91 jaar
Zoals de meesten al weten, “was” Eduard 51 jaar lang 
de uitbater van dancing Ibiza (alias The Beatles), waar zo 
velen hebben kunnen genieten van het bruisend nachtleven 
in Blankenberge. Hij is als Antwerpenaar geboren, maar 
woont al lang in Blankenberge, waar hij op zijn 91ste nog 
altijd graag een ‘matchke tennis’ speelt. Hij is steeds een 
verwoed sporter geweest met veel onderscheidingen en 
daarom vindt hij dat sport een hoofdvak moet worden in 
de scholen, liefst vanaf het eerste schooljaar. ‘Een gezonde 
geest in een gezond lichaam’ is geen verloren spreek-
woord. Eduard koos bewust voor de N-VA, omdat zij de 
veranderingen waarmaken.

Viviane Hallaert, 50 jaar
Viviane is de alleenstaande moeder 
van twee prachtige kinderen (een 
dochter van 26 jaar en een zoon van 
21 jaar). Haar beroep is verkoopster 
in bakkerij ‘t Putje, haar hobby is op 
stap gaan met haar grote liefde en 
genieten van het leven.

Frieda Verschueren, 58 jaar
Frieda is huisvrouw. Ze is geboren in 
Mechelen, maar woont nu in Blanken-
berge, waar ze graag wandelt met de 
hond of zich bezighoudt met handwerk. 
Als medeoprichter van de culinaire 
vriendengroep Blankenberge gaat ze 
uiteraard ook graag uit eten. Daarnaast 
is ze lid van tal van verenigingen zoals 
Femma, KVLV, MARKANT en vrijwilli-
gerswerk OCMW. Ze wenst zich graag 
politiek te engageren, met als voornaam-
ste doel om de buurt proper en gezellig 
te houden.

Kjell Schiltz, 21 jaar
Kjell studeerde aan het 
Maerlant Atheneum en is 
nu werkzaam in de haven 
van Zeebrugge. In zijn vrije 
dagen kan je hem zeker 
terugvinden in het skatepark 
of de beachclub.

Benjamin Beauson, 22 jaar

Benjamin is vol enthousiasme kandidaat bij 
de komende verkiezingen. Aan de HOWEST 
studeerde hij bedrijfsmanagement. Daar-
naast voelt hij een drang om op de hoogte 
te zijn van alles om met iedereen te kunnen 
communiceren over een actueel onderwerp. 
Ook de gemeentelijke, Vlaamse en Belgische 
politiek boeien hem enorm.

Onze kandidaten



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


