
De gemiddelde toerist denkt bij het horen van de naam Blankenberge uiteraard
aan de zee, het strand en de horeca. Maar waarschijnlijk zal hij je ook vertel-

len over de gezellige winkelsfeer. Logisch: een stad floreert pas met een sterke lo-
kale economie. Ketens en baanwinkels spelen daarin een rol – ook in de
werkgelegenheid – maar vooral de gezonde mix tussen grote en kleinschalige ini-
tiatieven is van belang. Hiervoor moet de overheid wel een kader scheppen dat de
zelfstandige de vrijheid geeft om te innoveren en een sterk bedrijf uit te bouwen.
Zonder betutteling of  regelneverij. Dat is in het voordeel van de handelaar, de
consument én de toerist. 

Momenteel is het economische beleid helaas te versnipperd. Bovendien verliezen on-
dernemers (te) veel tijd met het aanschuiven aan loketten en het invullen van admi-
nistratieve formulieren. Dit verstikt een economie die net nood heeft aan meer
zuurstof. Blankenberge, en de bevoegde overheden, moeten dan ook streven naar
maximale ondersteuning van lokale initiatieven. Dit kan door de administratieve
rompslomp te beperken. We moeten eveneens investeren in opleidingen. Zo kan ie-
dereen die dat wil de vereiste competenties aanleren om te slagen als ondernemer.
Enkel met dergelijke visie kan een stad als Blankenberge ook buiten de zomer-
maanden standhouden. Als een plaats waar het goed onderne-
men is. Als een stad waar het de moeite waard is om een eigen
zaak op te starten.

Daphné Dumery,
Volksvertegenwoordiger N-VA

Beste Blankenbergenaar,

Recent werd een nieuwe en sterk
gemotiveerde bestuursploeg geko-
zen voor onze lokale afdeling.
Samen zijn we klaar om de uitda-
ging ‘oktober 2012’ aan te gaan. Ik
kreeg voor de volgende drie jaar
het voorzittersmandaat toebedeeld.
Daarnaast bestaat het bestuur uit
ondervoorzitter Erik Van In, 
secretaris Nick Verwimp, penning-
meester Patrick De Meulenaere,
woordvoerder Daphné Dumery, 
organisatieverantwoordelijke Johan
Busschop en leden- en communi-
catieverantwoordelijke Myriam
Moens. 

Ook Jo Ackaert, Jan Casier, Pol 
Decleer, Geert Demol, Jasmine 
Deschutter, Tom Devos, Frank
Meyers, Jan Ruysschaert, Diana
Schevernels, Gino Timmerman,
Nick Vandenbon, Jean-Pierre 
Vercruyse en Linda Vierstraete.

Het succes van onze volksvertegen-
woordiger Daphné en het groei-
ende ledenaantal in alle lagen van
de bevolking, moet N-VA toelaten
zich in Blankenberge te verankeren.  

Wij stappen als partij in 2012 dan
ook naar de kiezer met als doel

ons ten volle poli-
tiek in te zetten ten
voordele van onze
badstad.

Jan Cuyle, Voorzitter

Woord van 
de voorzitter
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Het toeristische seizoen komt er weer aan en
daarmee de nood aan gespecialiseerd personeel

in de horeca. Nochtans kunnen gesubsidieerde op-
leidingen de weg naar knelpuntberoepen eenvou-
diger maken. Op lokaal vlak kunnen we werk-
zoekende inwoners extra bijstaan en motiveren in

hun zoektocht naar een
job. 

Door de vele wetten en
decreten op verschillende
niveaus ziet helaas bijna
niemand de bomen nog
door het bos aan subsi-

dies, toegangsvoorwaarden en heroriënteringen. Zo
stuit de zoektocht naar een geschikte baan te vaak op

gebrek aan kennis bij de lokale instanties en op ge-
brek aan informatie bij de doelgroep.

Aangepaste arbeidsactiverende maatregelen moeten
dus bekendgemaakt en toegepast worden. We heb-
ben het dan onder meer over Gespecialiseerde 
Traject Begeleiding, Bijzondere Tewerkstelling 
Ondersteunende Maatregelen, de Vlaamse inscha-

kelingpremie, Jobcoaching voor 
allochtone werkzoekenden en 
individuele beroepsopleidingen
voor mensen met een handicap en
leren op de werkvloer. 

Pascal Badts,
bestuurslid

In de zomermaanden probeert menige inwoner tevergeefs te parkeren in de buurt
van de woning. In de binnen-  en (vooral) de buitenwijken van Blankenberge
zijn langparkeerders, sluikparkeerders, zwerfwagens en –vuil dan schering en
inslag.

Nochtans blijven in vol toeristisch
seizoen heel wat parkeerplaatsen
onbenut  in de omgeving Yachtha-
ven en aan de Oostkant Blanken-
berge. Zowel in blauwe zones als bij betaald parkeren is er
bovendien nog plaats genoeg. Maar je kan er maar kort par-
keren en de retributies zijn te hoog.

Daarom vraagt N-VA Blankenberge-Uitkerke goede oplos-
singen voor de ongewenste parkeerdruk in de binnenstad
en de buitenwijken. Waarom geen voordelig tarief  voor lang-
parkeerders en zwerfwagens? Betalen kan prepaid of post-
paid, online of rechtstreeks. 40 euro voor retributie van een

bewonerskaart  of 12,5 euro  boete om als inwoner voor de deur te mogen
parkeren getuigt bovendien van weinig vriendelijkheid. Terwijl een leef-
baar Blankenberge toch in het belang is van iedereen.

Jo Ackaert,
bestuurslid

Arbeidsactiverende mogelijkheden

Een beter parkeerbeleid

“Wij willen geen 
mogelijkheid onbenut
laten om iedereen de
beste kansen te geven
op de arbeidsmarkt.”

“Een hoge belasting-
druk leidt  altijd tot
belastingontwijking.

En zo verdienen 
privéfirma's een flinke

duit op de kap van 
ons allen.”

ZWERFWAGENS TE BLANKENBERGE
Ook toeristen met zwerfwagens verdienen het om adequaat te worden ont-
haald.  In Blankenberge is het echter pover gesteld met het aanbod voor de
motorhomeliefhebber. En zo dreigt men de zwerfwagenreiziger als poten-
tiële klant af te schrikken. Daarom pleit N-VA Blankenberge-Uitkerke voor
bijkomende parkeerruimte. Want standplaatsen met de nodige voorzienin-
gen (elektriciteit, water, sanitair) zijn een extra troef voor de aantrekkelijk-
heid van onze stad voor toeristen. 

Jan Casier,
bestuurslid

Zelfs in een druk paasweekend blijven
sommige parkings half leeg.

Zelfs in een druk paasweekend blijven
sommige parkings half leeg.



Rollenspel

Geld moet rollen, luidt het ge-
zegde. Oftewel: in plaats van

geld onder de matras te hamsteren,
is het uiteindelijk beter voor ieder-
een wanneer er gespendeerd wordt. Maar voor men
kan uitgeven, moet men verdienen…

In Blankenberge-Uitkerke is genoegzaam bekend wie
voor de grootste inkomsten zorgen. Het toerisme als
uithangbord van de plaatselijke economie en de haven
van Zeebrugge zijn natuurlijk blikvangers. Maar ook de
sector van zorg en opvang voor de rijpere medeburger

groeit. Op elk van deze sec-
toren ga ik even kort in.

TOERISME
Willen we Blankenberge
voor de toerist aantrekkelijk
houden, dan moeten veel be-
perkende en betuttelende
stadsreglementjes verdwij-
nen. Initiatieven moeten we

mogelijk maken, stimulansen creëren. Op de dijk of het
strand, in de binnenstad of daarbuiten. In zomer en

winter, dag en nacht. Alleen
dan kunnen we de stad in
haar bruisende eer herstellen.

DE HAVEN 
Daarnaast verdient de ontwikkeling en ontsluiting van
de Zeebrusge haven permanent onze steun, in woord
en gedachte. Industrie en fabrieksarbeid mogen dan op
hun retour zijn, transit en transport verzekeren steeds
vaker een bron van inkomsten voor Blankenbergse 
gezinnen.

VERGRIJZING
De nu al zichtbare vergrijzing ten slotte, dwingt ons
ertoe zonder dralen te voorzien in mogelijkheden voor
rust en verzorging van de oudere generaties. 

Er dient zich bijgevolg een nieuwe brede arbeidsmarkt
aan, waarvoor we de eigen jeugd in eigen stad moeten
houden.  Zoniet ontbreken straks de handen en harten
om op bovenstaande uitdagingen een antwoord te 
bieden.

Erik Van In, ondervoorzitter 
N-VA Blankenberge-Uitkerke, voorzitter A.R.

• Na Jan Jambon en minister Geert Bourgeois de vorige jaren, verwel-
komden we dit jaar Siegfried Bracke op onze druk bijgewoonde
nieuwjaarsreceptie. Bovendien leverde onze oproep om het Kinder
Kankerfonds te steunen een fikse som op. Dank aan de milde schen-
kers!

• Daphné Dumery is verkozen als nieuwe penningmeester van de 
N-VA: "Ik blij dat ik als jonge politica de mogelijkheid krijg mee aan
het roer te staan van de grootste partij van Vlaanderen.” De voormalige voorzitter van N-VA Blankenberge wil de
lokale afdelingen volop ondersteunen in hun traject naar de lokale verkiezingen van 2012. 

• Onze volgende N-VA-aan-de-toog gaat door op  zondag 22 mei 2011 om 11 uur in D'Herberghe, Langestraat 52,
Blankenberge

• Proficiat aan het Shantykoor voor het winnen van de Blankenbergse cultuurprijs en aan de winnaars van de 
Blankenbergse sporttrofee!

• Met een vernieuwd bestuurd kon een vernieuwde website niet uitblijven. Surf dus naar www.n-va.be/blankenberge.

In de marge

”DENKEN 
over de economische

uitdagingen en kansen
volstaat niet. 

De N-VA wil met uw
steun ook DURVEN en,

als de kans geboden
wordt, DOEN.”

Erik Van In 
en Philippe Muyters

Niemand kan er deze dagen
nog naast kijken: de winkel-
leegstand in het commer-
ciële hart van Blankenberge.
Veel panden in de Molen-

straat, de Langestraat, de Weststraat en de Visserstraat
staan te huur of te koop. En dat is niet enkel te wijten
aan de wereldwijde crisis. Hier is meer aan de hand:

•  het winterseizoen wordt min-
der gepromoot dan vroeger,

•  de voetpaden in de centrum-
straten liggen er erbarmelijk bij,

•  het afgelopen decennium was

de binnenstad tijdens de winter één bouwwerf,
•  veel winterse winkelaars (dagjesmensen) blijven

weg uit Blankenberge,
•  veel handelaars sluiten hun zaak in de winter-

maanden wegens een gebrek aan cliënteel. Dat
geeft een desolate indruk.

Om die vicieuze cirkel te doorbreken, is een actieplan
broodnodig. Alle aspecten van handel en toe-
risme moeten hierin aan bod komen en de lan-
getermijnvisie moet gedragen zijn door alle
betrokkenen.

Visie voor handelspanden gevraagd!

“Het moet weer 
aantrekkelijk worden
om in Blankenberge 

te shoppen.”
Linda Vierstraete, bestuurslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


