
In Blankenberge rijzen appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond.
Gezinswoningen worden een schaars goed. Steeds meer jonge gezinnen wonen

dan ook in een appartement omdat ze geen betaalbare woning vinden. Dit zorgt 
jammer genoeg ook voor spanningen tussen jong en oud.

Als gevolg van plaatsgebrek op het appartement, plaatsen jonge gezinnen een 
kinderwagen soms in de gang. Dat kan snel een aanleiding zijn voor oudere 
bewoners om hen als storend te ervaren. Ook kinderen die moeilijk kunnen inslapen
en wenen, vormen soms een reden om ruzie te zoeken met medebewoners. 

En het zijn niet enkel de jongeren die de ouderen ergeren. Wanneer bejaarde 
bewoners hun elektrische scooters opladen aan gemeenschappelijke stopcontacten
(in fietsenstalling of gang) kan dat de druppel zijn die bij jongere bewoners de emmer
doet overlopen.

In een maatschappij die steeds vaker de mond vol heeft van tolerantie neemt de 
onverdraagzaamheid ten opzicht van elkaar toe. Toch is tolerantie een sleutelelement
in de leefbaarheid van een appartementsblok, een straat, wijk of
stad. De stad moet dan ook een beleid voeren dat op tolerantie
gericht is. Tolerantie zorgt voor leefbaarheid en leefbaarheid
voor tolerantie. Als iedereen zijn steentje bijdraagt wordt het
samen leven zo veel aangenamer!

Daphné Dumery
Federaal volksvertegenwoordiger

ZO D’OUDEN ZONGEN
De rijpere mens vergeet te vaak hoe het was om jong te zijn. De opstandige, 
rumoerige onstuimigheid van vroegere jaren. Het jonge geweld beseft zelden
dat ook zij ooit zullen mijmeren over ‘die goede oude tijd’. Wie het gewicht
der jaren in stijl kan dragen, rijpt in de gratie van de leeftijd. 

Begrip voor de branie van een nieuwe generatie en waardering voor wat 
verworven of mogelijk gemaakt is, zijn voor samenleven een noodzaak. De 

verzuurde altijd-klager verdient niet alle aandacht. De 
herrieschopper met melkbaard evenmin.

Een levensvatbare samenleving rust op jonge schouders,
gestuurd door een ervaren hart.

Erik Van In
Ondervoorzitter N-VA Blankenberge
Voorzitter AR

Het langst lopende bouwproject
van Vlaanderen kende dit voorjaar
een nieuw dieptepunt. Naast de tal-
loze bouwputten en werven in de
binnenstad, wordt onze stad nu
ook overstelpt door grote wegen-
werken. De J. de Troozlaan wordt
heraangelegd en het kruispunt 
Vredelaan heringericht. Daarnaast
bedt men de tramlijn in ter hoogte
van het station en bouwt men – als
zure kers op de taart – een rond
punt op de belangrijkste invalsweg.

Enige samenspraak tussen de ver-
schillende beleidmakers blijkt in
Blankenberge niet mogelijk. Deze
chaos wordt nog extra onderstreept
–schijnbaar glimlachend – door een
vaak klungelige signalisatie en om-
leiding.

N-VA Blankenberge-Uitkerke is,
net als u, de verkeersellende meer
dan moe. Wij willen dringend een

betere aanpak van
de mobiliteit.

Nick Verwimp
Secretaris
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Leefbaarheid = Tolerantie = Leefbaarheid

V.U. Myriam Dumery-Moens
Wijtschatestraat 1
8370 Blankenberge

Fiets 25 km mee met 
N-VA Blankenberge-Uitkerke op
maandag elf juli 2011. Afspraak

aan de Garnaalvanger 
(Vanderstichelenstraat, 

Blankenberge) om 14.30 uur. 
Aan eindpunt Posseidon kan je

een broodje nuttigen. 
Iedereen is welkom!



In de zomermaanden vormen de 19 000 Blankenbergenaars 
van onze gemeente een minderheid in de kleurrijke massa 

seizoensgasten. Met het najaar, en de hervonden rust, komt echter
het besef dat het uiteindelijk de eigen mensen zijn die de koers van
onze geliefde badstad bepalen.

Op de drempel van de drukte, leek het ons een goed moment om
hen te polsen. Wat is de mening van onze stadsgenoten over heden
en de toekomst, over het leven in Blankenberge en Uitkerke?

Op deze pagina vindt u hun opinies: twintigers tot 70-plussers die,
net als de N-VA, onze stad oprecht genegen zijn.

Jan Cuyle - Voorzitter

Wat is er goed in Blankenberge anno 2011?
Er is de laatste vijf jaar meer ‘blauw’ op straat.
Dat geeft me een extra veilig gevoel. Boven-
dien vind ik het onderwijs in onze stad ook
goed. De scholen en de leerlingenbegeleiding
doen veel voor de leerlingen.

Wat kan beter? 
De stad doet te weinig voor de jeugd. Vooral jongeren
tussen 14 en 20 jaar hebben vaak te weinig opties in
hun vrije tijd. Als men bestaande uitgaansgelegenhe-
den gaat slopen (en dat is op til) weet de jeugd bo-
vendien niet meer waar ze kan uitgaan. Zou de pier

geen mooie locatie om bijvoorbeeld een nieuwe 
discotheek te openen voor de jongeren?

Hoe zie je de toekomst in?
Vooral in de winter zie ik de toekomst van de stad eer-
der somber in.  Tijdens dit seizoen wordt er nauwe-
lijks iets voor de inwoners of jongeren gedaan. De
doelgroep die vooral wordt aangesproken (bijvoor-
beeld in het casino) zijn senioren en/of toeristen. In de
zomer is het een beetje beter. Je hebt de beachclub, het
strand en er worden diverse activiteiten aangeboden.
Maar ook hier is alles vooral op het toerisme gericht en
niet op de Blankenbergenaar zelf. Dat vind ik jammer.  

Wat denkt 
Blankenberge?

SARAH DEHENAUW

Wat is er goed in Blankenberge anno 2011?
De stadshernieuwing is een goede zaak, ook
al had die efficiënter en smaakvoller gekund.

Wat kan beter? 
Er is veel aandacht voor de senioren en dat is
belangrijk. Maar men moet de jeugd minstens

evenveel waarderen. Men mag van Blankenberge

geen ‘bejaardenkamp’ maken. Een gezond evenwicht
tussen de generaties, dat moeten we nastreven.

Hoe zie je de toekomst in?
Torenhoge prijzen voor winkel- en woonpanden
jagen jongeren en kleine zelfstandigen weg. Dit be-
vordert kansarmoede. Ook de charme van de stad
gaat verloren.

INGE DE BACKER

Wat is er goed in Blankenberge anno 2011?
Onze stad is gastvrij. En voor wie écht wil
werken, is er meestal wel werk.

Wat kan beter?
Het uitgaansleven heeft men doelbewust om
zeep geholpen. Een spijtige zaak voor ieder-

een die jong van hart is en zich tegen de algemene
verzuring en onverdraagzaamheid wil verzetten.

Hoe zie je de toekomst in?
Een verandering van beleid lijkt noodzakelijk. Een
beetje variatie in visie en toekomstplanning mag men
van het zetelende bestuur niet echt verwachten. Het
bruisend imago van Blankenberge moet in ere wor-
den hersteld. De stad moet levend blijven, daar vaart
uiteindelijk iedereen wel bij. 

WIM VAN DEN HERREWEGHEN



Wat is er goed in Blankenberge anno 2011?
Men heeft eindelijk ook wat aandacht voor de
fietser gekregen. Gelukkig, want vooral in de
zomer is een auto gebruiken in onze stad een
dure en onpraktische zaak!

Wat kan beter? 
Spijtig dat het stadsbestuur machteloos staat tegen
de verloedering van het winkelaanbod op de dijk.

Het maakt er onze stad niet aantrekkelijker op.

Hoe zie je de toekomst in?
Blankenberge moet voor elke klasse en elke leeftijd
bereikbaar blijven. Zo zou men ervoor moeten zor-
gen dat de belbus tot op het kerkhof komt. Nu wacht
de stramme ledematen een te lange wandeling om
tot bij het graf van de dierbaren te geraken.

WALTER LIMBOS

Wat is er goed in Blankenberge anno 2011?
De verfraaiingswerken in onze stad missen,
met uitzondering van het Stationsplein, hun
doel niet. De bebloeming en het onderhoud
van de straten zijn OK.

Wat kan beter?
Er is nood aan meer hondenpoepbuizen en vuilbak-
jes in het centrum, vooral in de buurt van het 
Stationsplein.

Hoe zie je de toekomst  in?
Winkels die ‘alles aan 1 euro’ aanbieden, zijn niet 
gepast in het centrum. Vooral in de Kerkstraat, 
de Visserstraat en op de Zeedijk zouden er beter
mooiere winkels of winkelketens in de plaats komen.
Dat verhoogt de waarde van onze stad. Waarom ook
geen voetgangerstunnel vanuit het station naar het
centrum? Eventueel met ondergrondse parking
onder het Stationsplein.

CHRISTINE CLOETENS-PONJAERT

Wat is er goed in Blankenberge anno 2011?
Veel verkrotting heeft plaatsgemaakt voor
nieuwbouw en renovatie. Dat geeft een betere
indruk. Positief is bovendien de consequente
houding van ons stads- en belasting-
personeel: officiële formulieren zijn enkel in
het Nederlands te verkrijgen !

Wat kan beter? 
Veel straten liggen er vuil en slecht onderhouden bij

en er is te weinig groen. Stadsdiensten doen hun best
maar vervuilende toeristen en hondeneigenaars
moeten strenger aangepakt  worden. En maak van
ons strand alsjeblieft geen goedkope kopie van het
Knokse palmboomvoorbeeld!

Hoe zie je de toekomst in?
Een meer zichtbare aanwezigheid van politie in de
binnenstad versterkt - meer dan camera’s - het ge-
voel van veiligheid.

DIANA SCHEVERNELS

Wat is er goed in Blankenberge anno 2011?
Blankenberge is enorm veranderd de laatste
50 jaar. Elke burgemeester die ik gekend heb,
heeft iets specifieks voor de stad gedaan.

Wat kan beter? 
Waarom denkt men er aan bijna de volledige

wijk in de Stationsstraat te slopen? Die is pas 40 jaar
geleden  gebouwd. En er zijn nog zoveel gezinnen
die op een woning wachten! Moet men trouwens ook
de pier niet eens ten gronde aanpakken? Daarnaast

moeten de Stad en de Cultuurdienst  opletten dat ze
niet zo veel inrichten, dat er voor de cultuur-en 
andere verenigingen geen plaats en tijd meer is. 
Wederzijdse informatie coördinatie zou helpen, aan
beide kanten.

Hoe zie je de toekomst in?
Ik zie een gunstige toekomst voor onze stad. Ten-
minste als we bijzonder waakzaam en zuinig om-
springen met de weinige beschikbare open ruimte.

JAAK SCHAEVERBEKE 



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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


