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Zondag 28 februari koos onze afdeling een nieuw bestuur.  
De gemotiveerde N-VA-leden gaven unaniem het vertrouwen 
aan het aftredende bestuur aangevuld met enkele nieuwe  
krachten, om de partij richting 2018 te loodsen.

Samen met onze mandatarissen ge-
loven wij in een positief verhaal voor 
N-VA Blankenberge-Uitkerke, tim-
meren we aan de toekomst en werken 
we verder aan een aantal positieve 
initiatieven in het voordeel van onze 
stad en haar inwoners. 

Creatief beleid combineren met de 
tering naar de nering zetten, is geen 
evidentie. We moeten en zullen keu-
zes maken die ervoor zorgen dat de 
balans op het einde van de rit gezond 

zal zijn. Wie de poli-
tiek volgt, weet dat er 
steeds tegenkantingen 
zullen zijn, maar weet 
ook dat we het altijd 
goed voor hebben met 
de toekomst van onze 
stad en die van onze 
kinderen.

Straks begint de zomeropbouw van 
onze badstad. Samen met iedereen die 
het goed meent, hopen we op een fan-

tastisch seizoen in een transformerend 
en vernieuwend Blankenberge.

Jonge gezinnen in Blankenber-
ge kunnen vertoeven in een 
aangenaam klimaat met veel 
open speelruimte, kwalitatie-
ve scholen, een groot aanbod 
aan sport en ontspanning en 
een goede bereikbaarheid. Dit 
zijn stuk voor stuk kenmerken 
van onze stad waar gezinnen 
met (jonge) kinderen veel 
waarde aan hechten.

Het beleid investeert daarom 
verder in speelpleinen. 
Opnieuw komen er speel-
elementen op het strand en 
binnenkort wordt ‘de Leute-
goart’ in de Sint-Elooistraat 
geopend en starten de wer-
ken aan ‘de Vitamine’ aan 
het Woumenpad.

Wijziging speelpleinregle-
ment is geslaagd
Speelberge, de speelplein-
werking van de stad, mocht 
tijdens de krokusvakantie 
496 kinderen ontvangen, wat 
er 174 meer zijn dan vorig 
jaar. De wijziging aan het 
reglement heeft absoluut zijn 
vruchten afgeworpen. De 
speelpleinwerking tot 17.30 
uur is nu bij de prijs inbegre-
pen en dat levert voor zowel 
ouders als kinderen een win-
winsituatie op. De kinderen 
kunnen langer spelen en de 
ouders hebben een ruimere 
tijdsmarge om hun kroost op 
te pikken. Er wordt verwacht 
dat Speelberge nog meer kin-
deren zal mogen ontvangen 

tijdens de paasvakantie.

De N-VA wil veilige fietsrou-
tes en gezinsondersteuning
Onze aandacht gaat ook 
naar veilige fietsroutes van 
en naar school (zie school-
fietsroutekaarten:  
www.giswest.be). De rou-
tes zorgen ervoor dat onze 
schoolgaande jeugd zelf-
standiger en verantwoorde-
lijker wordt.

Gezinnen die het wat moei-
lijker hebben kunnen beroep 
doen op de diensten van het 
Centrum voor Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning (CKG), 
Kapoentje en op huiswerk-
begeleiding ’t Scharnier.  

Het Sociaal Huis helpt de 
gezinnen op de goede weg.

Nieuw N-VA-bestuur Blankenberge-Uitkerke

Blankenberge: een ideale thuis voor jonge gezinnen

www.n-va.be/blankenberge
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“Blankenberge is een 
badstad die niet alleen 
aandacht schenkt aan 
haar toerisme, maar ook 
aan het welbevinden van 
haar vele gezinnen.”
N-VA-schepen Daphné Dumery

Agenda
Vrijdag 15 april 2016,  
Quiz Jong N-VA @ Aula Bib
Donderdag 28 april 2016, 
N-VA-dames bezoeken 
Gentse Floraliën

BlANkeNBerge-
Uitkerke



1. Stel jezelf kort voor.
Ik ben Bjorn Van den Abeele, 
32 jaar, geboren in Gent, 
maar al sinds 2004 woon ik in 
Blankenberge. Ik ben al meerdere 
jaren lid van de N-VA en al enkele 
jaren secretaris van de lokale 
afdeling. 

Verder zit ik in de cultuurraad van 
onze badstad, hou ik mij bezig 
met de jongerenafdeling en ben 
ik ook bestuurslid voor de N-VA 
in het arrondissement Brugge-
Torhout-Oostkust. Professioneel 
ben ik coördinator en instructeur 
van de dienst beveiliging op de 
luchthaven. 

Oorspronkelijk ben ik 
afgestudeerd als laborant chemie, 
maar door verdere studies raakte 
ik verzeild in mijn huidige job. Ik 
heb een grote voorliefde voor de 
Verenigde Staten, waar ik graag op 
reis ga en de kans heb gekregen 
om te studeren aan de universiteit 
van Las Vegas.

2.Wat is je favoriete plek in  
Blankenberge?
Blankenberge heeft verschillende 
plekjes die mijn hart kunnen 
bekoren. De Uitkerkse polders, 
maar ook de jachthaven en 
uitwaaien op het strand behoren 
tot mijn favoriete dingen.

3.Waarom koos je voor de N-VA?
Ik heb het Vlaamse gedachtegoed 
altijd een warm hart toegedragen. 

Toen ik voor het eerst 
stemgerechtigd was, wist ik 
nog niet veel van het politieke 
landschap en gebeuren in 
Vlaanderen. 

Politiek is mij door de jaren heen 
steeds meer gaan beginnen 
boeien. Door zelf informatie te 
verzamelen over de verschillende 
partijen, kon ik mij het meeste 
vinden in de standpunten van 
de N-VA. Tot op heden is dit nog 
altijd niet veranderd en weet ik 
zeker dat de N-VA mijn partij is.

4.Wat zou er volgens jou moeten 
veranderen in onze badstad?
Een stad is altijd in beweging 
en er zijn altijd punten die beter 

kunnen. Afhankelijk van de 
noden die je stad en haar inwoners 
nodig hebben, kan je bepaalde 
dingen bijsturen. 

Ik hoop dat de inspanningen, 
die nu worden geleverd om het 
stadscentrum op te fleuren en 
handelaars aan te trekken, een 
nieuwe start betekenen om van 
de binnenstad een levendige en 
aantrekkelijke plek te maken om 
te vertoeven en te wonen. Zowel 
voor de eigen inwoners als onze 
bezoekers.

5.Wat zou een goede slogan zijn 
voor onze stad?
Kleine stad, groot avontuur!

De N-VA-dames zitten niet 
stil. Begin maart werd er volop 
gekokkereld onder leiding van 
gemeenteraadslid Norman 
Schiltz. Binnenkort kan je 
onze dames terugvinden op 
de vrijetijdsbeurs die doorgaat 

op zondag 17 april in het 
Blosocentrum. 

En op vrijdag 3 juni stellen de 
dames u enkele Spaanse wijnen 
met tapas voor. Meer info via één 
van onze N-VA dames.

Een hele tijd waren er problemen met een lift 
in het woonzorgcentrum ‘de Strandjutter’, 
maar die problemen zijn nu van de baan. 
Enkele maanden geleden keurde men een 
lift af en uit veiligheidsoverweging werd 
die niet meer gebruikt. Maar vorige maand 
gingen de herstellingswerken van start. 
Nu is de lift dus weer helemaal klaar voor 
gebruik.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust investeert 5,5 miljoen euro in de bouw van een 1,6 km lange 
stormmuur. De stad Blankenberge investeert 1 miljoen euro.

N-VA Blankenberge 
reageert tevreden: 
“de stormmuur rond 
de volledige haven 
moet Blankenberge 
beschermen tegen 
toekomstige 
superstormen en 
overstromingen. 

Investeringen in 
kustbescherming 
zijn duur, maar 
noodzakelijk, want 
onze haven bleek 
kwetsbaar tijdens de 
sinterklaasstorm van 
2013. 

Wij zijn dan ook 
bijzonder opgetogen 
dat Vlaams Minister 
Ben Weyts (N-VA) in 
dit project investeert.”
De werken gaan van 
start in september en 
zouden klaar moeten 
zijn tegen het voorjaar 
van 2018. 

Om hinder te 
vermijden zullen de 
werken voornamelijk 
plaatsvinden buiten 
het toeristische 
seizoen.

N-VA-dames volop actief Hij doet het weer!

Ben Weyts investeert in de bescherming van onze kust

Vijf vragen aan... Bjorn Van den Abeele

www.n-va.be/blankenbergeblankenberge@n-va.be

Hebt u een vraag? Contacteer ons gerust!
Daphné Dumery, eerste schepen, daphne.dumery@n-va.be
Patrick De Meulenaere, fractieleider, patrick.demeulenaere@n-va.be
Nick Verwimp, gemeenteraadslid, nick.verwimp@n-va.be
Kathleen Haegeman, gemeenteraadslid, kathleen.haegeman@n-va.be
Linda Vierstraete, gemeenteraadslid, linda.vierstraete@n-va.be
Norman Schiltz, gemeenteraadslid, norman.schiltz@n-va.be
Kurt Decleer, OCMW-raadslid, kurt.decleer@n-va.be
Nadia Cloetens, OCMW-raadslid, nadia.cloetens@n-va.be
Sharon Hamers, OCMW-raadslid, sharon.hamers@n-va.beWie geïnteresseerd is in meer info over de werken kan surfen naar de site: 

www.afdelingkust.be



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


