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BLANKENBERGE-UITKERKE

www.n-va.be/blankenberge

Eindelijk voert Blankenberge een be-
leid dat verantwoordelijkheid beloont 
en de schulden afbouwt. Een beleid 
dat niemand achterlaat. Wie vooruit 
wil in het leven, kan rekenen op de 
steun van het stadsbestuur. Met een 
écht sociaal beleid, geen socialistisch 
beleid. Daarin vindt het stadsbestuur 
een partner in de N-VA. 

AANDACHT VOOR HANDEL EN TOERISME

Het beleid heeft eindelijk aandacht voor de noden van de lokale handelaars.  
Zij zorgen immers voor tewerkstelling en toegevoegde waarde. Zo vond 
onlangs een inspiratieavond voor hen plaats, was er het feestelijk gastrono-
misch project ‘Blankenberge bruist’, komt er een ondernemersloket en is er al 
een BIN-Z (buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen) opgericht. Cultuur en 
toerisme worden op elkaar afgestemd om een aantrekkelijk aanbod voor zowel 
de Blankenbergenaar als de bezoeker of toerist te creëren.

ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DE JEUGD

Een jeugdhuis voor onze Blankenbergse jeugd staat eveneens in de steigers. 
Maar dat zal geen 5 miljoen euro kosten. Wij willen niet onverantwoord om-
springen met belastinggeld en de toekomstige generaties opzadelen met meer 
schulden. Tevens stelt het stadsbestuur dat het geluid van spelende kinderen 
moet getolereerd worden. 

WAARDERING VOOR DE DERDE LEEFTIJD

We zien ook de mogelijkheden in van de vergrijzing van onze stad en willen 
daarom onze senioren waarderen voor hun inbreng in het sociale weefsel van 
onze badstad. Het aantal vrijwilligers in de vele organisaties is niet te onder-
schatten. Daarom kunnen onze actieve senioren, die vaak ook de zorgen van de 
kleinkinderen op zich nemen, met hun kleinkinderen terecht bij de speelplein-
werking Speelberge.

Er zijn nog tal van andere voorbeelden waar de kracht van verandering merk-
baar is. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De tanker is aan het keren.

Beste inwoners,
De voor onze badstad onont-
beerlijke zomer staat weer voor 
de deur. De zon, die hopelijk 
veel van de partij zal zijn, is voor 
Blankenberge-Uitkerke een troef 
die zeker niet mag ontbreken in 
het toeristisch aanbod. Zij is een 
belangrijke factor voor onze eco-
nomie en de inkomsten van stad 
en middenstand. 
Zon, zee en strand zijn de 
hoofdingrediënten waarop menig 
vakantieganger afkomt. Daar-
naast moeten de talrijke geplande 
rand- en nevenevenementen de 
binnenstad weer laten bruisen. 
De politiek zal zoals gewoonlijk 
een tweetal maanden op een laag 
pitje staan. Onze geliefde badstad 
kan in die periode rekenen op een 
‘lopend bestuur’ om dan binnen 
twee maanden met samenhorig-
heid verder te werken aan een po-
sitief en constructief beleid waar 
het merendeel van onze inwoners 
zich in kan vinden.
De leden, mandatarissen en het 
bestuur van N-VA Blankenberge-
Uitkerke wensen u allen een 
prachtige zomer toe, en hopen op 
een 11 juli met veel Vlaamse vlag-
gen in de stad.V.
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Jan Cuyle
Voorzitter N-VA 
Blankenberge-Uitkerke

Wie vooruit wil in het 
leven, kan rekenen op 
de steun van het stads-
bestuur. - schepen 
Daphné Dumery

Motor van Verandering 
slaat ook aan in Blankenberge
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Van oppositie naar meerderheid

Goede zorgen, met respect voor iedereen

Vlaanderen promoot de kust

Als gemeenteraadslid na twee jaar oppositie plots deelnemen 
aan de meerderheid is zeker niet eenvoudig. De eerste maanden 
waren wat onwennig. We gebruikten de tijd om snel de nodige 
dossierkennis op te bouwen. Hierbij konden we terugvallen op 
een hechte groep die elkaar door dik en dun steunt.

Steden en gemeenten zitten in budgettair krappe tijden en dat is 
voor Blankenberge niet anders. Termen als snoeien en besparen 
kunnen niet altijd bij iedereen rekenen op begrip. Toch blijft  
Blankenberge een stad in beweging.

Het ons ten onrechte opgedrongen negatieve imagoprobleem moet 
de wereld uitgeholpen worden. We hebben alle troeven in huis, ook al zien we het vaak zelf niet. Het beleid moet er 
ook op gericht zijn om deze troeven uit te spelen. We geloven meer dan ooit in de toekomst van onze badstad!

We zullen ons dan ook blijven inzetten voor alles en iedereen, gekoppeld aan de mogelijkheden die er zijn, zodat 
onze badstad ‘leuk vinden’ weer hip wordt. Ook dat is de kracht van verandering.

N-VA Blankenberge zit sinds de wissel in het stadhuis ook in de OCMW-
meerderheid. Daar willen wij op korte termijn de motor van Verandering, 
de Verandering voor Vooruitgang, mee en duwtje in de rug geven. Een effi-
ciënt en transparant sociaal beleid confronteert burgers met hun individu-
ele verantwoordelijkheid en stuurt bij waar het evenwicht tussen rechten 
en plichten is zoekgeraakt.

Ook in Blankenberge zijn er mensen die het hoofd moeilijk boven water kunnen 
houden. De armoedecijfers liegen er niet om. Sociaal beleid betekent natuurlijk 
veel meer dan armoedebestrijding alleen. De uitdagingen waaraan gemeente-
besturen en OCMW’s het hoofd moeten bieden, worden steeds groter. 

VERANTWOORDELIJKHEID EN SOLIDARITEIT

Bovendien is het evenwicht tussen rechten en plichten, tussen individuele verantwoordelijkheid en  
maatschappelijke solidariteit in sommige gevallen zoekgeraakt. Het maatschappelijke draagvlak voor sociale  
bijstand komt hierdoor ernstig onder druk te staan.

Met die visie zitten onze drie N-VA-verkozenen Nadia Cloetens, Kurt Decleer en Norman Schiltz in de  
Blankenbergse OCMW-raad. Een geloofwaardig en gedragen lokaal beleid is er een van goede zorgen,  
waar respect in twee richtingen werkt en waar misbruiken niet door de beugel kunnen.

Het OCMW-beleid moet er vooral op gericht zijn dat de beschikbare middelen terechtkomen bij zij die dat het het  
meest nodig hebben. Dat is pas de motor van Vooruitgang waar onze stad nood aan heeft!

N-VA-agenda

Motor van Vooruitgang voelbaar tot in Blankenberge! 

878 000 euro, dat is het bedrag dat Vlaanderen investeert in de promotie van de  
Vlaamse Kust. Een fantastische zaak, want tot eind vorig jaar was er onzekerheid over 
de promotie van onze Vlaamse Kust in het buitenland. Nu neemt minister Ben Weyts 
deze onzekerheid weg en trekt een behoorlijke som uit om onze kust te promoten.

“Het promotieplan heeft als bedoeling om de naambekendheid van onze Vlaamse Kust te 
vergroten en om een groei in aankomsten, overnachtingen én bestedingen aan de Kust te realiseren.  
Hiervoor zullen alle troeven van gastronomie, cultuur, wandelen en fietsen worden uitgespeeld. Op die manier  
zullen buitenlandse toeristen ook sneller de weg vinden naar onze badstad,” zegt gemeenteraadslid Tom De Vos.

Provincie zet de veiligheid baders op het spel

Hebt u een vraag? Contacteer ons gerust!

De provincie West-Vlaanderen wil geen geld meer uittrekken voor de financiering 
van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). “Dit heeft als 
gevolg dat het aantal redders of bewaakte zones niet gegarandeerd kan worden”, stelt 
provincieraadslid Nick Verwimp.

De provincie kan perfect middelen blijven vrijmaken voor IKWV, om zo de veiligheid aan 
de kust te garanderen. West-Vlaanderen mag geen politieke spelletjes spelen op de kap 
van strandgangers, toeristen en kinderen. De N-VA roept de provincie op om het oude 
financiële engagement ook in 2016 en in de komende jaren op te nemen.

Minister van Toerisme Ben Weyts wil zijn engagement wel nakomen en voorziet jaarlijks 
120 000 euro om te garanderen dat het aantal redders of bewaakte zones behouden blijft. 
De minister heeft alle partners bij IKWV opgeroepen om hun verantwoordelijkheid op te 
nemen, in het rechtstreeks belang van de veiligheid van de strandgangers.

We geloven meer dan ooit 
in de toekomst van onze 
badstad! - gemeenteraadslid 
Linda Vierstraete

Tom De Vos
Gemeenteraadslid

Daphné Dumery
Schepen en Kamerlid
daphne.dumery@n-va.be

Patrick Demeulenaere
Gemeenteraadslid
patrick.demeulenaere@n-va.be

Tom De Vos
Fractieleider
tom.devos@n-va.be

Norman Schiltz
OCMW-raadslid
norman.schiltz@n-va.be

Nick Verwimp
Gemeente- en  
provincieraadslid
nick.verwimp@n-va.be

Kurt Decleer
OCMW-raadslid
kurt.decleer@n-va.be

Kathleen Haegeman
Gemeenteraadslid
kathleen.haegeman@n-va.be

Nadia Cloetens
Fractieleider OCMW-raad
nadia.cloetens@n-va.be

Linda Vierstraete
Gemeenteraadslid
linda.vierstraete@n-va.be

OCMW-raadsleden Nadia 
Cloetens, Kurt Decleer 
en Norman Schiltz

12 juli 
Fietstocht en visfestijn @Bloso

6 september 
Uitkerke Kermis
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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /
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