
Bij de volgende gemeenteraadsverkie-
zingen zal de N-VA niet meer in kartel
met CD&V opkomen. In 2006 leverde
het kartel vier gemeenteraadszetels op
waarvan geen enkele voor N-VA.
Daphné Dumery: “Ook zonder verko-
zen N-VA-gemeenteraadsleden heb-
ben we na 2006 samen met CD&V het
kartel voortgezet. Niet gemakkelijk,
maar wel altijd met respect voor
elkaar. Zoals in elke relatie waar men
als ‘broer en zus’ samenleeft neemt
men al eens de beslissing dat het voor
de toekomst beter is om als vrienden
uit elkaar te gaan.” 

De N-VA gaat in
Blankenberge in 2012
alleen naar de kiezer

Daphné Dumery -
Volksvertegenwoordiger 
N-VA
Lode Zielenspad 6
8370 Blankenberge
Tel. en fax 050 68 03 73
daphne.dumery@n-va.be

NIEUWJAARSRECEPTIE N-VA
BLANKENBERGE-UITKERKE

zondag 16 januari 2011 
vanaf 11.30 uur

met als gastspreker 
SIEGFRIED BRACKE

“De Garnaalvanger” 
Vanderstichelenstraat -

Blankenberge

Gratis inkom – Iedereen welkom!

Inkomsten en uitgaven zijn in balans en de uitstaande schuld wordt gestaag
afgebouwd. Die conclusie kunnen we in alle tevredenheid trekken. Men moet

de efficiëntie van het financiële beleid eerlijk durven beoordelen. Maar donkere
wolken pakken zich samen aan de horizon van het gemeentelijke kasboek.   

Wie een beetje speurwerk verricht via www.lokalestatistieken.be en ‘West-
Vlaanderen Ontcijferd’ ontdekt vlug dat het positieve plaatje niet lang meer kan
kloppen. Ongeveer 40 procent van de lokale bevolking is weldra 60 jaar of ouder.
Met 519,64 euro per inwoner is de OCMW-kost nu al vier keer hoger in
Blankenberge dan in de andere kustgemeenten en dat is ongeveer het dubbele van
elders in het Vlaams gewest.  ‘Vergrijzing’ is lang niet meer een dragende noemer
voor de schrijnende demografische situatie. 

NATIONAAL BEJAARDENCENTRUM
Men moet durven van ‘kaalslag’ spreken. Er zijn in Blankenberge per duizend inwo-
ners minder plaatsen (55,9) in rust- en verzorgingshuizen dan gemiddeld in
Vlaanderen (57,9). Ook al doen we het een stuk beter dan in de andere kust-
gemeenten (39,7), de toestand is ronduit dramatisch. Vandaag biedt Blankenberge
een warme en gastvrije plek om in alle comfort (voor wie het kan betalen) een 
aangename levensavond te slijten, en dat is een goede zaak. Maar binnenkort is de
positie van nationaal bejaardencentrum niet langer houdbaar.

JONGEREN AANTREKKEN 
Wil men de volgende generaties een zorgeloze herfst van het leven garanderen dan
moet men nu volop inzetten op het aantrekken, en vooral in Blankenberge houden,

van jongeren en startende gezinnen. Er valt veel te zeggen voor een
beleid dat vandaag de portemonnee met de nodige zuinigheid weet
te beheren, maar wanneer men de uitdagingen van morgen niet in
rekening durft te brengen, dan heeft dit beleid weinig zin en moet
men dringend … Nu Durven Veranderen!

De Blankenbergse rekening klopt 

Erik Van In - Voorzitter a.i. N-VA Blankenberge-Uitkerke

Ja a r ga ng  2 0 1 0  •  d e c e m b er  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

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

Blankenberge-Uitkerke

HET BESTUUR VAN N-VA BLANKENBERGE-UITKERKE WENST U 
PRETTIGE FEESTEN EN EEN GELUKKIG NIEUW JAAR!
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De twee nieuwe en geprezen paviljoentjes aan
de ingang van onze stedelijke begraafplaats zijn

toch niet zo mooi en oogstrelend als men liet uit-
schijnen. Was er voor 230 000 euro echt niets beters
te krijgen?

Bovendien bestaan er ook plannen om het parkeer-
terrein te vernieuwen. De twee gebouwen  links en
rechts van het parkeerterrein worden waarschijnlijk
afgebroken om een ruime parkeergelegenheid met
rustbanken en struiken en bomen aan te leggen. Dit
kunnen wij alleen maar toejuichen … maar was het
niet beter en goedkoper geweest alles in één keer af
te werken in plaats van in twee fases?

Jan Cuyle

… de N-VA online blijft vernieuwen? 
Neem eens een kijkje op www.n-va.be en op http://blankenberge.n-va.be

… het 74ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaatsvindt op 27 februari 2011 in de Lotto Arena Hall in Antwerpen
onder het motto “Onze toekomst in eigen handen”? Wij leggen een bus in vanuit Blankenberge. Wil je er bij
zijn bel dan naar Ria: 050 70 30 58. Iedereen welkom! 

… er in Blankenberge een vereniging is voor Vlaamse actieve senioren (VVVG)? Open, pluralistisch, niet par-
tijgebonden maar wel eigentijds en Vlaams, voor 55-plussers. Inlichtingen bij Geert De Mol: 0478 39 00 09.

… de houten trappen op de zeedijk al vóór 15 oktober afgebroken werden en dat zo het afbreken van de
strandcabines voor sommigen een letterlijke en figuurlijke struikelblok werd? De N-VA vraagt dat de houten
trappen op de zeedijk blijven liggen tot al de strandcabines verwijderd zijn om ongelukken te vermijden.

De stedelijke begraafplaats

Wist je dat …

In de Karel Deswertlaan staan er al twee jaar lang vier nieuwbouwappartementen
leeg, terwijl zoveel gezinnen wachten op een sociale woning in onze stad. 

Voor de N-VA is dat onaanvaardbaar. Momenteel staan er op de wachtlijst ongeveer
400 personen die reeds een aanvraag hebben ingediend om een woning te huren of te
kopen. De appartementen die al twee jaar leegstaan betekenen dus een direct finan-
cieel verlies voor de stad. Bovendien is het een kaakslag voor de mensen die op zoek
zijn naar een betaalbare woning. De N-VA hoopt samen met het Lindenhof dat aan
deze onzalige situatie spoedig een einde komt!

Nick Verwimp

Leegstaande appartementen: onaanvaardbaar

Was er voor 230 000 echt niets beters 
te krijgen dan deze paviljoentjes?

De vier appartementen in de Karel Deswertlaan staan al twee jaar leeg.
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Blankenberge staat voor paal

Vaak wordt mij gevraagd of wij niet werkloos zijn zon-
der regering. Niets is minder waar! In de commissie
Naturalisaties probeer ik de criteria te verstrengen
voor de toekenning van de Belgische nationaliteit, en
in de commissie Justitie moeten de wetsvoorstellen tot
wijziging van het wetboek nationaliteit door de wet-
gevende molen. 

De verstrenging van de criteria voor de toekenning
van de Belgische nationaliteit is voor linkse partijen
een zeer moeilijke brok om te slikken. Maar ze zal
erdoor komen! De N-VA vindt daarvoor steun bij Open
Vld en MR. De CD&V-fractie in deze commissie twij-
felt.

OPVANG, ASIEL EN GEZINSHERENIGING
Niet alleen heb ik samen met collega-N-VA-
Kamerleden Sarah Smeyers en Theo Francken hard
gewerkt aan wetsvoorstellen over de naturalisatie, ook
onze wetsvoorstellen over opvang, asiel en gezinsher-
eniging zijn de plenaire vergadering gepasseerd en lig-
gen ter discussie voor in de commissies. De eerste dis-
cussies toonden opnieuw aan dat het rechts-links-
beeld waarneembaar is over de taalgrens heen.

BIJZONDERE COMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK
Daarnaast ben ik lid van de bijzondere commissie
betreffende “de behandeling van seksueel misbruik en
feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie,
inzonderheid binnen de kerk”. Eerst horen we de erva-
ringen van slachtoffers. Vertegenwoordigers van zelf-
hulpgroepen vertellen er het schrijnende verhaal over
slachtoffers die niet geloofd werden of onder het mom
van het biechtgeheim afgewezen werden. De ham-
vraag blijft: waarom stapten de slachtoffers niet naar
het gerecht? Blijkbaar was er geen vertrouwen …
Verdere hoorzittingen zullen (hopelijk) duidelijkheid
brengen.

Dit alles gebeurt in een politiek onstabiel klimaat. Deze
tekst is geschreven op de dag dat Vande Lanotte zijn
voorstel voor de financieringswet zou bespreken met
de zeven partijen … de dreiging van verkiezingen
hangt als een onweerswolk in de lucht. Maar het par-
lement werkt verder!

Daphné Dumery
N-VA-Volksvertegenwoordiger

Verslag uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers
“Het parlement is zonder regering niet werkloos!”

N-VA kritisch

Als puntje bij
paaltje komt …
Als puntje bij
paaltje komt …Men kan er niet naast kijken: in bijna elke straat, op

de dijk, op zowat iedere hoek, ieder plein van
Groot-Blankenberge verrezen ze uit de grond - de hou-
ten paaltjes. Waarom men ervoor heeft gekozen om de
bewegingsvrijheid, de vlotheid van verkeer en de
bereikbaarheid van heel veel woningen, handelszaken
en terrassen op dergelijke wijze te beknotten is voor 
de N-VA een raadsel.

We begrijpen dat men paal en perk wil stellen aan het
wild parkeren en de verkeersoverlast in de binnenstad,
maar het getuigt niet bepaald van visie als men tegelijk
de mobiliteit van onder andere rolstoelgebruikers,
leveranciers of rijdende manifestaties (bloemencorso,
carnavalwagens, ...) kortwiekt. 

ALS EEN PAAL BOVEN WATER
Niet elke voetganger beschikt over de jeugdige soepel-
heid om als een paling vlot omheen deze veelal nutte-
loze obstakels te glijden. Een voetpad moet desgeval-
lend ook tijdelijk kunnen worden ingenomen door
brandweerwagens, ambulances, verhuisliften of afval-
containers. De wildgroei aan paaltjes maakt dit op vele
plaatsen praktisch onmogelijk. Daarom, als puntje bij
paaltje komt,pleiten wij ervoor om enkel te laten staan
wat écht een bijdrage levert aan de leefbaarheid van
onze stad. Andere hinderpalen dienen met bekwame
spoed verwijderd … dat staat toch als een paal boven
water!

Erik Van In

N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is lid van de commissie
Naturalisaties en de commissie Justitie.
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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:       /       /

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

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen, met
tien procent meer dan de tweede partij. Dankzij deze eclatante resultaten doet
een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer en Senaat. 
Wij stellen de gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

� PATRICK DE GROOTE
°1958 - Ruddervoorde
Gehuwd met Nele, papa van dochter Maaike en zoon Jelle, opa van Jasper

Patrick De Groote zetelde bijna vier jaar in de Kamer en is ook een zeer actief gemeenteraadslid. Hij was
voorheen gedurende 23 jaar een gedreven leerkracht. Patrick vond je de voorbije jaren terug als vast lid
van de commissie Defensie, Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Hij was ook lid van de bij-
zondere commissie Veiligheid Spoorwegen. Een bezige bij die ook in de Senaat zijn steentje zal bijdragen.

Harde werker, Levensgenieter, Sportief, Reiziger, Vlaams-nationalist

� BERT MAERTENS
°1981 - Izegem
Woont samen met 
Tine Maeseele

Bert is gewezen scoutsleider en 
oud-voorzitter van de Izegemse
jeugdraad . Hij ro lde in 2006 in de lokale

politiek  en werd  het jongste gemeenteraadslid  van zijn
stad . Bert was tot juli 2010 woordvoerder van Vlaams
minister Geert Bourgeois.

Jong geweld, Van alle markten thuis, 
West-Vlaanderen boven!, Groepsmens, Onhandig

� DAPHNÉ DUMERY
°1974 - Blankenberge
Gehuwd en 1 dochter 

Daphné Dumery is 
criminologe en juriste. Ze behaalde haar
d iploma rechten nadat ze reeds was
afgestudeerd  als criminologe 

en als federaal ambtenaar bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken werkte. Ze is nu advocate aan de Brugse balie. De 
voorzitster van N-VA Blankenberge zal voor de eerste
keer zetelen in de Kamer.

Gedreven, Weet van aanpakken, Leergierig, Teamspeler,
Empathie

� MANU BEUSELINCK
°1970 - Oostende
Gehuwd met Vanessa Brysse 
en fiere papa van 
June (10) en Andres (8)

Ook Manu Beuselinck  is nieuw in de
Kamer. Deze apotheker van opleid ing

werkte 10 jaar als apotheker en is nu reeds 
6 jaar zelfstandig zaakvoerder van verschillende 
vennootschappen.

Sportief, Leergierig, Rechtvaardig,
Backbencher

� KOENRAAD DEGROOTE
°1959 - Dentergem
Gehuwd, vader van twee dochters 
(21 en 14 jaar)

Koenraad  Degroote is al meer dan 
20 jaar burgemeester van Dentergem. 
Deze advocaat aan de balie van 

Kortrijk  is allesbehalve een politiek  groentje en zal zijn
ervaring dus kunnen gebruiken in de Kamer.

Volksvriend, Advocaat, Alomtegenwoordig in de regio,
Bestuurservaring, Dienstvaardigheid

DE FEDERALE N-VA-PARLEMENTSLEDEN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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