
N-VA Blankenberge-Uitkerke wil dat het stadsbestuur een proefproject met de
e-box voorbereidt. De e-box is een nieuwe innovatieve technologie die het elek-

triciteitsverbruik voor de verlichting van gebouwen en wegen drastisch vermindert.

De e-box maakt gebruik van het verschil tussen de netspanning (230 volt) en de
spanning die de lampen nodig hebben om te werken (210 volt). Door de uitgangs-
spanning te verlagen en pieken in de netspanning uit te vlakken, wordt er minder
stroom verbruikt zonder het visuele comfort aan te tasten. 

De N-VA stelt voor om deze nieuwe energiebesparende technologie uit te testen
voor de openbare verlichting of voor de verlichting van een van de gebouwen van
de gemeente. 

Voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen
aan dat de e-box tot 20 % bespaart op de ener-
giekosten. Groningen gebruikt de e-box in haar
kantoren en ook op de autosnelweg tussen
Eindhoven en Tilburg wordt de techniek met
succes toegepast. Kruibeke startte vorig jaar als
eerste Vlaamse gemeente met een e-box-proef-
project. Daar bespaarde men de afgelopen
maanden tot 30 procent op de energiefactuur.
”Dit is een opportuniteit die Blankenberge-
Uitkerke niet onbenut mag laten,” aldus
Daphné Dumery (N-VA). “We doen er de por-
temonnee van onze stad een groot plezier
mee.”

Daphné Dumery
Voorzitster N-VA-afdeling Blankenberge-Uitkerke
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20 % minder betalen voor elektriciteit

V.U. Daphné Dumery
L. Zielenspad 6
8370 Blankenberge

Het onverhoopte succes van de 
N-VA bij de afgelopen Vlaamse
verkiezingen zet zich nog altijd
door. Uit een onafhankelijk
marktonderzoek blijkt immers dat
het electoraal aandeel van onze
partij in Vlaanderen nog aan het
stijgen is. 

Peilingen dient men vaak met een
flinke korrel zout te nemen, afhan-
kelijk van wie ze publiceert of
naar eigen inzichten inkleurt.
Maar een studie van het gerenom-
meerde onafhankelijke onder-
zoeksbureau TNS in oktober  2009
leert ons dat de N-VA vandaag de
tweede partij in Vlaanderen is
geworden! 

Deze rooskleurige situatie juichen
we natuurlijk luidkeels toe. Wel
blijven we nuchter genoeg om te
beseffen dat het in Blankenberge
niet zal meevallen om - zoals deze
onderbouwde peiling het stelt -
“Open Vld  vlotjes voorbij te ste-
ken”.

Met een sterk stijgend ledenaantal
(+39 %) en onze druk bijgewoon-
de activiteiten gaat het in
Blankenberge voor de N-VA ech-
ter ook duidelijk in de goede rich-
ting. 

De West-Vlaamse N-VA-lijsttrek-
ker Geert Bourgeois werd
opnieuw minister waardoor 
N-VA’er Wilfried Vandaele uit 
De Haan zich naar het Vlaams

Parlement kon begeven. Uw eigen Daphné
Dumery is daardoor eerste opvolger geworden.

Met uw steun en vertrouwen, beste lezer, krijgt
weldra ook in Blankenberge en Uitkerke de
Nieuw-Vlaamse democratie een kans!

Erik Van In
Arrondissementeel voorzitter van de N-VA

Ondervoorzitter N-VA-afdeling 
Blankenberge-Uitkerke
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Aan de vooravond van de gemeenteraads-
verkiezingen in 2006 werd door de plaatselijke

socialistische afdeling een louter Franstalig pamflet 
verspreid. Deze manifeste aanfluiting van elk 
respect voor Vlaamse eigenwaarde, deze evidente
belediging voor eenieder die een minimum aan
Blankenbergse of Uitkerkse trots in zich
draagt, werd gemotiveerd door de vast-
stelling dat er in onze kuststad heel wat
Franstalige - zeg maar Nederlands-
onkundige -  kiezers verblijven.  Als
gastvrije gemeenschap hebben we
daar in se weinig op tegen. 

WEINIG BEVORDERLIJK
Gastvrijheid is echter niet gelijk aan
het overboord gooien van alle eigen
gebruiken en gewoonten! Brussel-
Halle-Vilvoorde laat ons hier als
“ver-van-mijn-bed” eerder koud, maar de
Franstalige arrogantie steekt ook bij ons de zelfinge-
nomen kop op.  Men slaagt erin om zelfs na jaren-
lang verblijf in Blankenberge nooit het simpelste
woordje Vlaams over de lippen te krijgen. Die
geringschattende houding krijgt niet zelden steun
van ieder die vlot meertalig is. In kleinhandel en

horeca wordt men soepel geholpen in zowat elke
taal; borden en aankondigingen in de etalage of op
het terras worden vaak in het Frans opgesteld. 
Wij begrijpen deze uiting van commercieel denken.
Maar ze is weinig bevorderlijk voor de integratie
van de anderstalige. Franse of Duitse vakantieplaat-
sen hoeven deze misplaatste vorm van gastvrijheid

niet te hanteren en ze ontvangen er niet
één toerist minder om. 

VLAAMS KARAKTER
Taal is doorgaans slechts het eerste en
meest herkenbare aspect van een
gemeenschap. Daarachter liggen de
diepere kenmerken. Die kwaliteiten en
eigenheden worden echter evenzeer in
hun waarde aangetast en in hun voort-
bestaan bedreigd. Wie niet wil belanden
in een sfeer van openlijke vijandigheid,
zoals die op sommige plaatsen in de

rand rond Brussel is gegroeid, vaart vooraf de juiste
koers en beklemtoont, steeds welwillend en gastvrij,
het oorspronkelijke karakter van onze Vlaamse
kuststad.

Erik Van In

Woont u in de Albertlaan of in de Vredelaan-
Zuidlaan? Of gaan uw (klein)kinderen er naar
school? Dan is het u zeker al opgevallen: regelmatig

krijgt de kustwegbaan te maken met zwaar vervoer
vanuit Zeebrugge dat zich richting Oostende ver-
plaatst. Het is er voor onze kinderen bijzonder
onveilig fietsen wanneer zij gekruist worden door
een 7,5-tonner. De huizen daveren op hun grond-
vesten met barsten tot gevolg. 

Dit probleem overstijgt de mogelijkheden van het
stadsbestuur. Over constructieve oplossingen moet
nagedacht worden in samenspraak met de buur-
gemeenten en de hogere overheid. Enkel zo kan een
duurzame oplossing gevonden worden voor dit
probleem. 

Deelt u onze mening of meent u dat dit probleem
overroepen is, laat het ons gerust weten!

Jan Ruysschaert
Bestuurslid N-VA Blankenberge-Uitkerke

jan.ruysschaert@n-va.be

BHV: Blankenberge Heimelijk Verfranst 

Stop het zwaar verkeer!

“Uit commerciëlebekommernis geenNederlands praten, isweinig bevorderlijkvoor de integratie vananderstaligen.”
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OPC: Onfrisse Parkeercultuur

Wie bij een bezoek aan de Blankenbergse binnen-
stad het geluk heeft een parkeerplaats te vinden,

kiest in de betalende zone en als men er langere tijd
geparkeerd blijft, voor het ‘tarief 1’ (halve dag). In de
praktijk betekent dit dat er geen ticket moet worden
genomen, maar dat een parkeerwachter een rekening
(12,50 euro) onder de ruitenwisser schuift. Wie bij zijn
terugkomst geen ticket vindt, prijst zich gelukkig
omdat de controleur niet is langs geweest. 

Maar de herfstwinden aan onze Vlaamse kust  kunnen
het papiertje misschien weggeblazen hebben … of mis-
schien had u het niet gezien en wappert het onooglijke
strookje tijdens de terugrit het  landschap in? Het is
zelfs niet ondenkbaar dat de parkeerrekening door een
guitige voorbijganger is weggenomen.

Niet erg voor Optimal Parking Control (OPC), de
firma uit het Brabantse Herent die alhier uw bijdrages
opstrijkt. Want binnen afzienbare tijd wordt bij u thuis
een betalingsherinnering in de bus gedropt. Meteen is
het tarief echter gestegen naar 15 euro … Een opstrijk-
je van maar liefst 20 procent!!

Voorheen was dit nooit zo en hield men het bij de eer-
ste aanmaning op de rechtmatige 12,50 euro.
“Administratieve kosten om de procedure te starten,”
zo luidt de verklaring na een voorzichtige vraag

gesteld ten huize OPC in de P. Delvauxstraat. Daarover
staat in het retributiereglement van de stad
Blankenberge echter niks vermeld. De crisis slaat blijk-
baar ook toe bij OPC, waardoor men creatief moet
omspringen met de mogelijkheden. 

Helaas is de gewone ‘pakbare’ burger hier eens te meer
het kind van de Blankenbergse rekening …

N-VA kritisch

OPC springt creatief om 
met parkeeraanmaningen

Lid worden van onze Blankenbergse-Uitkerkse N-VA-afdeling?
Neem gerust contact op met 

Gino Timmerman - gsm 0473 30 19 99 of 
Myriam Dumery-Moens (secretariaat) – tel. 050 41 66 75.

Bezoek onze website: www.blankenberge.n-va.be

N-VA-afdeling Blankenberge-Uitkerke 
wenst u en uw familie 
deugddoende feestdagen toe

N-VA-afdeling Blankenberge-Uitkerke 
wenst u en uw familie 
deugddoende feestdagen toe
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 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:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Voor meer fatsoen in de politiek 

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voor-
stellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in 
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de 
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractielei-
der van de N-VA in
de Kamer. 
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we wil-
len reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon. 

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper 
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend. 

“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe 
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker

De CD&V-jongeren halen in 
De Morgen (21 september 2009) 

keihard uit naar het 
begrotingsbeleid van hun 

eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid 

op te nemen:

“Er wordt de 
komende twee jaar amper 
bespaard door de regering-

Van Rompuy. 
Dat is een misdaad tegen 

onze generatie."

Lees alle 20 voorstellen op
www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parle-
ment. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers. 

Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Eu-
ropese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.

De MEP Awards worden jaarlijks uit-
gereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het

bereiken van een Euro-
pees handelsverbod

op zeehondenpro-
ducten.

Rustige vastheid = schuldig verzuim!
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