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Blankenberge staat garant voor een gevarieerd aanbod aan horeca, gezelli-
ge winkelstraten en een mooie jachthaven. Gecombineerd met biodiversiteit 
op een boogscheut van de stadskern in de Polders, zorgt dit ervoor dat 
Blankenberge voor veel Vlamingen de perfecte vakantiebestemming blijft. 
Het stadsbestuur speelt daarom in op nieuwe trends in het toerisme om een 
aantrekkelijke badstad te blijven.

Een aantrekkelijk beleid voor een  
aantrekkelijke stad

Uitkijken naar  
de zomer

Blankenberge en Uitkerke zijn klaar 
voor de zomer. De toeristen zijn 
meer dan welkom in onze badstad. 
Fase één van de stadskernvernieu-
wing is achter de rug, het stations-
gebouw krijgt vorm en het parkeer-
gebouw heeft zijn nut al bewezen. 

Met vernieuwde speelpleinen, een 
jeugdhuis en een skatepark dat bijna 
af is, vergeten we ook de jeugd niet. 
Handelaars en nieuwe investeerders 
kunnen na de zomer terecht bij een 
efficiënt ondernemersloket en de 
ouderen mogen rekenen op een 
degelijke seniorenwerking.

Van het zwembad en het mobili-
teitsplan tot het toerismebureau: 
iedereen vaart wel bij deze  
projecten. En we blijven niet bij  
de pakken zitten. Met minder willen 
we toch meer realiseren. Elke euro 
investeren we opnieuw zonder 
bijkomende schulden. De lopende 
leningen bouwen we stelselmatig af.

Nu maar hopen dat het een zonnige 
en deugddoende vakantie wordt. 
Onze stad en haar inwoners kunnen 
er maar wel bij varen.

Jan Cuyle

Voorzitter N-VA Blankenberge- 
Uitkerke

Samen aan onze 
stad bouwen
Daphné Dumery

Dankzij de cruises doet nu ook de inter-
nationale toerist onze gezellige binnenstad 
aan. Dat is een bijkomende troef voor onze 
lokale handelaars. Ook privé-initiatieven, 
zoals Gin+Kok of het foodtruckfestival, 
maken onze stad aantrekkelijker.

Het schepencollege moedigt alle hande-
laars in Blankenberge aan om van onze 
badstad een mooie ‘winkelstad aan zee’ te 
maken voor jong en oud. Zij krijgen hier-
voor alle mogelijkheden en medewerking. 
Of ze nu activiteiten organiseren of andere 

initiatieven nemen die de lokale economie 
ten goede komen.

Een goede samenwerking maar vooral een 
goede dienstverlening naar onze bur-
gers toe: dat zorgt voor een boost van de 
welvaart van onze badstad. En daar zet dit 
stadsbestuur zich blijvend voor in.  
Tenslotte is het onze plicht om op alle  
mogelijke manieren mensen te ‘verleiden’ 
om naar Blankenberge te komen.  
Zo bouwen we samen verder aan een  
welvarende badstad.

N-VA-agenda
4 september Uitkerke Kermis

11 september  N-VA-familiedag @Plopsaland

23 september  ‘Toekomst van de marine’ met 
minister Steven Vandeput

24 september  Benefietavond Kaas & Wijn  
@De Bollaard

Recordaantal onderwijscheques aangevraagd p.2 Vijf vragen aan Kjell Schiltz p.3
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Op zaterdag 24 september 2016 organiseren de N-VA-dames van  
Blankenberge-Uitkerke opnieuw een benefietavond: ‘Geef een kind  
een mooie Sint’. De opbrengst van de benefietavond, waar kaas en wijn 
worden voorgeschoteld, gaat integraal naar de kinderen.

In het schooljaar 2015-2016 ontving het Sociaal  
Huis in totaal 235 aanvragen voor onderwijscheques. 
“Begin dit jaar werden de premies herbekeken”, stelt 
OCMW-raadslid Nadia Cloetens. “Vandaag kennen 
ze niet alleen een groot succes, ze komen ook terecht 
bij de personen voor wie de cheques bedoeld zijn.”

Blankenbergse gezinnen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming kunnen deze cheques aanvragen in het Sociaal 
huis, ook voor het schooljaar dat komt. Hierbij helpen we hen bij 
de betaling van de schoolfacturen. In totaal werden er 74 cheques 
meer aangevraagd dan in het schooljaar 2014-2015.

In november 2013 keurde de gemeenteraad een verhoging 
van de tweedeverblijftaks goed. Volgens de huidige  
planning – goedgekeurd door de vorige rood-liberale  
coalitie – zou de taks jaarlijks verhogen. In 2016 bedraagt 
die belasting 825 euro, in 2019 zal die 925 euro bedragen. 
De N-VA blijft aandringen om dit te herzien en vindt hierin 
bij zijn huidige coalitiepartner een bondgenoot.

Deze belasting is een zeer belangrijke bron van inkomsten 
voor onze stad. Op de totale jaarrekening van de stad  
Blankenberge (ca. 40 miljoen euro) neemt de belasting  
op tweede verblijven meer dan 10 procent in, een bedrag  
van net geen vijf miljoen euro.

De N-VA vindt dat we onze tweedeverblijvers moeten  
koesteren. Zij dragen een behoorlijk steentje bij aan de  
omzet van onze plaatselijke middenstand. We mogen  
deze mensen dan ook niet uitpersen als citroenen.

“Het is de bedoeling om met de opbrengst geschenken te 
kopen voor kinderen in kansarmoede”, verklaart Myriam 
Dumery-Moens. “Zo kunnen ook zij een mooie Sinterklaas 
beleven.” In het kader van de benefietactie zullen de dames 
ook confituur en cake verkopen tijdens Uitkerke Kermis.

De benefietavond vindt plaats in de Bollaard en start om 19 
uur. Wilt u zich inschrijven? Richt u dan tot één van onze 
N-VA-dames:

• Yvette De Metter – voorzitster – 050 67 37 66
• Myriam Dumery-Moens – secretariaat – 050 41 66 75

N-VA-dames hebben een groot hart
Geef een kind een mooie Sint!

Recordaantal aanvragen onderwijscheques

N-VA wil lagere belasting op tweede verblijven

  We mogen de tweedeverblijvers niet uitpersen als citroenen.

Volg de N-VA-dames van Blankenberge-Uitkerke op Facebook of op de website van N-VA Blankenberge-Uitkerke.

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

Vijf vragen aan Kjell Schiltz
  Stel jezelf eens kort voor?
Ik ben Kjell Schiltz, 19 jaar en sinds kort ook zelfstandige. Ik baat het café Steiger 16 aan de  
Wenduinse Steenweg uit.

  Wat is je favoriete plek in Blankenberge?
Mijn favoriete plek in Blankenberge is het strand. Ik hou ervan om in mijn vrije tijd daar wat te 
genieten.

  Waarom koos je voor de N-VA?
Ik kan mezelf vinden in de standpunten van de N-VA. Mijn vader, Norman, was al lid. Dank-
zij hem kreeg ik meer voeling met de partij. Uiteindelijk  heb ik zelf beslist om ook de stap te 
zetten. Ik kan mijn ding kwijt via Jong N-VA.

  Wat moet er volgens jou veranderen in onze badstad?
Blankenberge heeft niet zo heel veel te bieden aan jongeren. Er mag dus wat mij betreft nog 
meer te doen zijn voor de jeugd. De afgelopen jaren is er te veel aandacht gegaan naar de oudere 
generatie. Het stadsbestuur zet momenteel enkele belangrijke stappen om ook onze jongeren 
meer te laten beleven in eigen stad en dat is goed. Ik kijk vooral uit naar de opening van het 
jeugdhuis.

  Wat zou een goede slogan zijn voor onze stad?
Je bent jong en je wilt N-VA.

Blankenberge moet 

nog meer inzetten op 

jongeren.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


