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We mogen oprecht trots zijn dat er in  
onze badstad zo’n divers aanbod is aan  
goede scholen van beide netten. Bovendien 
bieden zij een ruim palet aan studiekeuzes 
aan. Zo krijgen onze jongeren alle kansen 
op een succesvolle toekomst.

Veilig naar de klas
Het stadbestuur vindt veilig fietsen naar 
school een prioriteit. Die nemen we dan ook 
mee in onze visie over mobiliteit: veilige 
fietspaden, nieuwe oversteekpunten, kortom 
veilige fietsroutes naar school, staan steeds 
hoog op de agenda.

Jongeren die met trein, tram of bus elders 
naar school gaan, moeten hun fiets op een 

veilige manier kunnen stallen. Bij de bouw 
van het nieuwe stationsgebouw is hier  
rekening mee gehouden.

Draaglijke schoolfacturen
Maar studeren kost ook geld. Zij die het 
financieel wat moeilijker hebben, kunnen 
onderwijscheques aanvragen in het Sociaal 
Huis. Daarmee probeert het stadsbestuur de 
schoolfacturen toch iets dragelijker te maken. 

Bij het Sociaal Huis kan je ook terecht voor 
hulp bij het aanvragen van studietoelagen. 
Het Sociaal Huis zal dan onderzoeken of je 
in aanmerking komt voor een toelage van 
de Vlaamse gemeenschap en helpt je ook bij 
het invullen van het aanvraagformulier.

Na een verkwikkende zomervakantie springt onze Blankenbergse jeugd 
binnenkort weer de fiets op naar school.

4 september   Uitkerke Kermis

11 september   N-VA-familiedag @Plopsaland

23 september   ‘Toekomst van de marine’ met minister 
Steven Vandeput 20 uur @’t Colisée

24 september   Benefietavond Kaas & Wijn 19.30 uur  
@De Bollaard

22 november   Daguitstap naar Antwerpen

Woordje van de  
voorzitter

De band tussen Uitkerke en Blanken-
berge is steeds hecht geweest. Toch 
leeft in de deelgemeente soms het 
gevoel dat zij het toerisme noodge-
dwongen moeten toelaten.

De auto’s die er parkeren en de  
Kerkstraat-Brugse Steenweg die op 
zomerse dagen een verzadigde auto- 
strade is die de dorpskern onoverbrug-
baar in twee splitst: Uitkerke draagt 
zeker enkele lasten van het toerisme.

Maar de badstad biedt net door 
het toerisme zoveel meer dan een 
gemiddelde Vlaamse gemeente. In de 
achterliggend polders genieten fietsers 
en wandelaars en in Park de Craene 
is er het wekelijkse muziekfestival. 
Uitkerke Kermis is het sluitstuk van die 
zomerse hectische periode. 

Na augustus neemt het rustige karak-
ter van Uitkerke langzaamaan weer de 
bovenhand. Afspraak dus op 3 en 4 
september in Uitkerke voor de plaat-
selijke eindeseizoensviering. Naast de 
traditionele rommelmarkt, de kermis 
en de optredens vindt u er op zondag 
Jong N-VA en de Blankenbergse N-VA 
Dames op een standje aan de kerk. 
Wij hopen u er te ontmoeten.

Jan Cuyle
Voorzitter N-VA Blankenberge- 
Uitkerke

Ik wens alle leerlingen 
en leerkrachten een 
goede start toe van het 
nieuwe schooljaar.
Daphné Dumery, schepen van 
Onderwijs
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De Vlaamse Regering is van plan om aan toekomstige 
sociale huurders die geen Nederlands spreken op te leggen 
dat zij binnen het jaar inspanningen doen om zich de taal 
meester te maken. Deze taalvereiste zou in voege gaan in 
het voorjaar van 2017. De maatregel was al aangekondigd  
in het Vlaamse regeerakkoord en nu wil Vlaams minister 
van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) de maatregel  
daadwerkelijk invoeren. Een goede zaak, vindt ook 
Kathleen Haegeman, Blankenbergs ondervoorzitster 
van sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof.

N-VA West-Vlaanderen reisde op zater-
dag 16 juli 2016 met de kusttram van  
De Panne naar Knokke-Heist om het 
kusttoerisme te promoten. Daaraan  
namen alle afdelingen en parlements- 
leden van de kust deel. In tien kust- 
gemeenten werden zonnebrillen en flyers 
uitgedeeld. Er werd ook aandachtig naar 
de inwoners, ondernemers en toeristen 
geluisterd.

De Belgische havens zijn Europese buitengrenzen in het kader van de Europese 
veiligheid. Onze havens en de Europese aanlooproutes dienen dan ook te allen 
tijde mijnenvrij te worden gehouden. De huidige mijnenjagers worden daarom 
vervangen door zes nieuwe mijnenbestrijdingsschepen, met oog voor de nieuwe 
technologische evoluties.

Daarnaast zullen de huidige fregatten beter uitgerust worden om hun globale 
veiligheidsmissie beter uit te voeren, onder meer door nieuwe NH90-fregat- 
helikopters op deze schepen. Twee nieuwe fregatten zullen bovendien een  
speerpunt vormen van onze bijdrage aan de NAVO.

Op 29 juni keurde de regering een strategische visie goed voor een kleinere maar moderne Defensie tegen 2030. Hieruit blijkt dat 
de toekomst van de Marinebasis in Zeebrugge verzekerd is. Op vrijdag 23 september komt minister van Defensie Steven Vandeput 
zelf naar Blankenberge om dit kracht bij te zetten. In ’t Colisée zet hij vanaf 20 uur de toekomst van onze marine uiteen.

“Van zodra de zon schijnt, is er volk. Het 
toerisme in Blankenberge is dan ook de 
motor van onze lokale economie”,  stelt 
Daphné Dumery, federaal volksvertegen-
woordiger en Blankenbergs schepen voor 
Lokale Economie (N-VA). 

“Toerisme creëert bovendien tewerkstel-
ling. Dit wordt wel eens vergeten. We moe-
ten onze toeristen koesteren en tegelijker-
tijd als badstad blijven innoveren om zo 
aantrekkelijk mogelijk te blijven.”

Blankenberge is een populaire badstad 
waar veel mensen willen zijn, van jong tot 
minder jong, van rijk tot minder begoed. 
Iedereen voelt zich er thuis. “Dat verdient 
een attentie”, besluit Daphné. “We zien het 
toerisme dan ook door een gele zonnebril.”

Louter deelname aan een cursus zal niet meer volstaan voor 
deze sociale huurders. Er moeten ook resultaten geboekt 
worden (basisniveau 1). Geen inspanning om de taal machtig 
te worden zal gelijk staan aan een geldboete en de verdere ver-
plichting om te voldoen aan de taalvereiste. “De huurder kan 
er alleen maar beter van worden”, meent Kathleen Haegeman. 
“Hij of zij zal gemakkelijker een job vinden, een degelijke op-
leiding kunnen volgen en deel uit maken van het buurtleven.”

Door de eerdere invoering van tijdelijke contracten, het aan-
scherpen van de fraudebestrijding en de aanpak van onder-
bezetting en eigendomsvoorwaarde voor wie sociaal huurt, 
kadert deze nieuwe verplichting ook in het voornemen om de 
sociale huisvesting rechtvaardiger en toegankelijker te maken.

Nieuws uit het Lindenhof
Sociale huurders moeten over een 
basiskennis Nederlands beschikken

  De N-VA ziet de zomer door een gele bril.

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.be

  Wie ben je Elise? Stel jezelf eens 
kort voor.

Ik ben Latinist van opleiding. Mijn groot-
ste passies zijn talen, literatuur en kunst. 
Sinds oktober 2014 ben ik persoonlijk 
medewerker van volksvertegenwoordiger 
Daphné Dumery. Ondertussen werken 
we al bijna twee jaar als een hecht team 
samen aan de nodige Verandering.

  Wat is je favoriete plek in  
Blankenberge?

De zee. Ik hou van strandwandelingen, 
vooral tijdens de wintermaanden. Daar-
naast ga ik ook graag vogels spotten in de 
Uitkerkse polders. 

  Waarom koos je voor de N-VA?
Het was niet zozeer een keuze, maar wel 
een logisch gevolg, dankzij twee historici. 
De eerste die mij inspireerde was mijn 
grootvader. Als tiener reed hij al in de 
jaren vijftig rond met een lambretta met 
een sticker van de Vlaamse leeuw op. Ik 
herinner me de politieke discussies aan 
tafel tijdens familiebijeenkomsten nog 

levendig. Waar mijn opa, als historicus, 
altijd de beste argumenten kon voorleg-
gen. 

Zo heeft hij mij als eerste laten inzien dat 
België niet meer dan een historische ver-
gissing is, niet meer dan de optelsom van 
twee democratieën. Dankzij zijn boeiende 
uiteenzettingen maakte hij, onbewust, 
van mij een fiere Vlaming. 

De opgedane inzichten in mijn jeugd 
werden alleen maar versterkt door de 
columns te lezen van historicus Bart 
de Wever (en zijn woordvoerder Joa-
chim Pohlmann). Met hun visie op het 
communautaire, op het gevecht dat we 
moeten blijven leveren voor de Europese 
waarden en op burgerschap. 

Het burgernationalisme (in tegenstelling 
tot een etnisch nationalisme) waarrond 
het gemeenschapsgevoel wordt gevormd 
heeft trouwens zijn fundamenten in het 
Romeinse rijk. Getuige hiervan is mijn 
favoriete Latijnse schrijver Seneca. Alhoe-

wel hij van Spaanse afkomst was, waren 
zijn filosofische geschriften zeer invloed-
rijk. Het oude Rome kende reeds vroeg 
een Afrikaanse keizer waar niemand van 
op keek. Zij voelden zich échte Romeinse 
burgers en bewezen écht lid te willen zijn 
van de Romeinse samenleving. 

  Wat moet er volgens jou veranderen 
in onze badstad?

Ik denk dat prioritair de leegstand moet 
worden aangepakt worden.

  Wat zou een goede  
slogan zijn voor onze stad?

Bekend, bemind, Blankenberge

Vijf vragen aan Elise Pyckavet

Dankzij het Nederlands vinden huurders  
makkelijker een job en kunnen ze het 
buurtleven leren kennen.
Kathleen Haegeman, ondervoorzitter Het Lindenhof

Toerisme
De motor van onze 
lokale economie

Minister van Defensie Steven Vandeput komt naar Blankenberge
De toekomst van de marine

Wil je meer horen over de investeringen die Defensie de komende jaren plant? Dan nodigt N-VA Blankenberge- 
Uitkerke u graag uit op 23 september in ’t Colisée.
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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:     /     /


