
Dankzij het wetsvoorstel van N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker zal de
Vlaamse regering rekening houden met het recht op wonen in eigen streek als

basisprincipe.

� Nieuwe woonkavels zullen slechts ter beschikking gesteld worden aan mensen
die een duidelijke band met de gemeente kunnen aantonen.  Het is al een tijdje bij-
zonder duur geworden, en voor veel Blankenbergenaars zelfs onmogelijk, om in
eigen stad een woning te kopen of te bouwen. De belangrijkste factor die hierbij
speelt is de grote migratiedruk op onze kustgemeente. De Vlaamse kust trekt bij-
zonder veel -doorgaans welgestelde- mensen aan uit binnen- en buitenland.  Die
druk jaagt de prijzen steeds verder de hoogte in, waardoor de geboren
Blankenbergenaar zich vaak genoodzaakt voelt om elders in Vlaanderen te gaan
wonen.  Dat leidt tot sociale verdringing en het tast ook het maatschappelijk weef-
sel aan.
� De sociaal zwakkeren, de alleenstaanden en jonge gezinnen zijn vaak het slacht-
offer van de hoge bouw- en woningprijzen.
De Vlaamse regering zal bij de herziening van het decreet op de Ruimtelijke
Ordening rekening houden met deze problematiek.
Concreet zal zij voor de woonuitbreidingsgebieden die ze wil aansnijden  en tot
woonzone inkleuren, daar waar bouwgronden duur zijn (vb. Blankenberge), de uit-
drukkelijke voorwaarde opnemen dat deze kavels slechts ter beschikking gesteld
kunnen worden aan mensen die een duidelijke band met de gemeente kunnen aan-
tonen.
� Behalve het wonen of werken in de gemeente worden er ook andere categorieën
mee opgenomen, zodat die band voldoende ruim wordt ingevuld.
Klachten die erop wezen dat dit discriminerend zou zijn, werden steeds door de
gouverneur verworpen. De kans is dus klein dat het voorstel van Mark
Demesmaeker teruggefloten zal worden. Uw N-VA- afdeling te Blankenberge en
Uitkerke is zich bijzonder bewust van de
woonproblematiek en steunt het voorstel
van haar parlementslid uiteraard volmon-
dig.
Wij hopen dat het hierdoor ook te
Blankenberge eenvoudiger wordt om een
betaalbare woning te vinden of te bouwen.

� Deze problematiek wordt besproken op
een congres dat op 15 november 2008 zal
plaats hebben in De Haan.

E. Van In, Arrond. Voorzitter
met parlementslid Mark Demesmaeker

In het verleden werd steeds gepleit voor
het behoud en de renovatie van de dorps-
kern van Uitkerke: het park rond de kerk,
de plaats van het monument voor de
gesneuvelden, het wooncomfort van de
omwonenden, met respect voor de toenma-
lige woning bij het benzinestation “Gulf”.
In 1991 werd het gebouw afgebroken en
vervangen door de huidige constructie met
luifel, en dit alles conform de aangevraag-
de en verkregen bouwvergunning. 
De oppositie vindt nu dat het aanwezige
pompstation er weg moet. Naar aanleiding
van een extra-agenda punt van sp.a en
DWARS op de gemeenteraad van 10 juni
2008 heeft de CD&V/N-VA-fractie een dui-
delijk standpunt laten horen: als de uitba-
tingsvergunning in 2012 verloopt dan pas
doet de gelegenheid zich voor om op rela-
tief korte termijn de gezelligheid en het
eigen karakter van Uitkerke in ere te her-
stellen. Een openbaar onderzoek werd
gevoerd en de vele bezwaarschriften en
petities blijken aan te geven dat een her-
nieuwing van de exploitatievergunning
niet gewenst is. Maar de uitbaters van de
ene op  de andere dag uit hun handel zet-
ten, kan toch ook niet onze bedoeling zijn.
Een uitdoofscenario voor deze exploitatie
lijkt dan ook het meest aangewezen. 
Niet enkel de inrichting van het park ver-
dient aandacht; ook voor het tekort aan
parkeerplaatsen dient een oplossing
gevonden te worden. Vandaar dat de N-VA
kiest voor een globaal concept. 
Daphné Dumery

Ontwikkeling
dorpskern Uitkerke

Blankenberge
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Recht op wonen in eigen stad

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

Uitkerke
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Tegen 2030 zal een derde van de bevolking in
Vlaanderen ouder zijn dan 60 jaar. Deze onstuitbare

vergrijzing zal zich nog veel eerder manifesteren in de
gemeenten die, zoals Blankenberge, met een maat-
schappelijk éénrichtingsverkeer zichzelf tot openlucht-
bejaardencentrum hebben uitgeroepen. Het aantrekken
en verwennen van de welgestelde 60-plusser uit de
middenklasse mag dan op korte termijn zaligmakend
lijken voor een hongerige stadskas, de druk van een in
hoofdzaak zorgbehoevende bevolking kan geen enkele
gemeente blijvend dragen. 
Een beleidsmaker met enige visie zou er voor zorgen
dat er straks voldoende jonge harten en jonge handen
zijn om de lasten te helpen dragen.  Een stad
zonder jeugd is stervende: 
• waar zal de jonge Blankenbergenaar bij de

start van zijn leven, straks nog een betaal-
bare woning vinden? (zonder bij het

‘Lindenhof’ hoeven aan kloppen)?
• waarom is het plots verboden om, als eerdere genera-

ties tot in de late uurtjes door te zakken, wanneer
men daar behoefte aan heeft?

• wie zal nog voor de werkgelegenheid zorgen als het
‘seizoen’ verder blijft opdrogen?,

• wat is er geworden van die succesvolle kuststad waar
iedereen, ongeacht leeftijd of nationaliteit, zijn gading
kon vinden?

In ruil voor een beetje tolerantie vandaag creëert men
het nodige klimaat om in de toekomst, zorg- en dien-
stengericht, de strijd aan te kunnen tegen vereenza-
ming, hulpeloosheid en  verkommering

Erik Van In 
ondervoorzitter Blankenberge, 
partijraadslid,
voorzitter van het arrondissement

N-VA Blankenberge-Uitkerke heeft het voornemen om
elk jaar een avond te organiseren met een bekende, of
minder bekend persoon van de N-VA 

Op 6 juni 2008 mochten wij als eerste gastspreker Jan
Jambon verwelkomen. Bart De Wever, die normaal
gepland was voor deze avond, werd door Ter Zake
weggekaapt.  Jan Jambon bewees een waardige plaats-
vervanger te zijn 
De vele geïnteresseerden  konden door middel van

vragen uitleg krijgen over de hedendaagse politieke
impasses en problemen. Jan Jambon die over een grote
dossierkennis beschikt, gaf ons een duidelijk zicht op
de stand van zaken.. Het werd een inhoudelijk sterke
avond . 

Uitkijken naar 2009 !
Voor wie Jan Jambon niet zouden kennen: 
Jan is N-VA-volksvertegenwoordiger, hij is afkomstig
uit Genk en is schepen te Brasschaat. Gestart bij de

multinational IBM, stapte hij na enkele
jaren over naar de human resourcewe-
reld.  Voor VUM (uitgever van De
Standaard, Het Nieuwsblad en Het
Volk) reorganiseerde hij op een ingrij-
pende wijze de klantendienst. Bij
Creyf’s  kreeg hij de opdracht om als
regiodirecteur de omzet van de
Antwerpse regio op te krikken. In 2002
maakte hij uiteindelijk de overstap naar
de financiële sector en werd algemeen
directeur van Bank Card Company.
Tijdens al die jaren bouwde hij goede
contacten uit in het Vlaamse bedrijfsle-
ven, via Voka en de Vlaamse
Management Associatie. In 1992
schreef Jan Jambon samen met Peter de
Roover het boek “Vlaanderen staat in
Europa”. Hij is lid van de denkgroep In
de Warande. Jarenlang was hij voorzit-
ter van het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen.

N-VA kritisch

Seniorenbeleid:
meer dan petan-
quevelden alleen!

Jan Jambon te gast te Blankenberge…
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Op 3 december  2007 verkozen de Blankenbergse
N-VA-leden een (ver)nieuw(d) bestuur.

Naast de herverkiezing van het overige bestuur, werd
de afdeling versterkt met jong bloed.
Met trotst stellen we Natasha Konings aan u voor.
Geboren en getogen in Blankenberge heeft ze een groot
deel van haar kriebeljaren in de Brusselse rand
gewoond. Het is daar dat haar Vlaams gedachtegoed
gestalte kreeg. 
Ondertussen woont Natasha reeds meer dan acht jaar
terug in Blankenberge. 
Ze werkt in Ternat en pendelt dagelijks met de trein
vanuit onze kustgemeente naar haar werk, vergezeld
van wat ze zelf noemt: pendelverdriet,want het reizi-
gersleed tussen Blankenberge en het hinterland is het
afgelopen jaar groot geweest : de vele vertragingen, de
technische problemen en het missen van aansluitin-
gen. Toch vindt ze de ambiance tussen de vele
Blankenbergenaars op de spitsuurtreinen zeer hartver-
warmend. 

De Blanklenbergse N-VA-afdeling is zeer trots en
tevreden om zo’n gedreven jonge vrouw in haar
bestuur te mogen verwelkomen. 

Bestuur N-VA Blankenberge:
Voorzitster Daphné Dumery
Ondervoorzitter Erik Van In
Penningmeester Gino Timmerman
Secretariaat Moens Myriam
Bestuursleden:
Johan Cooman 
Pol Decleer
Patrick Decoster
Dany Gerardy
Natasha Konings
Jan Ruysschaert

Natasha Konings, 
bestuurslid N-VA Blankenberge

Even een nieuw bestuurslid voorstellen…

Als lid van de Nieuw-Vlaamse Alliantie werkt u in uw gemeente vanuit
een Vlaams-nationale overtuiging mee aan een democratische en verdraagzame samenleving. 

Uw lidmaatschap draagt bij tot de kracht van de N-VA:
uw lidmaatschap verzekert u een open en directe dialoog
met de partij.  De N-VA is er immers om uw stem te horen
Een N-VA lidkaart geeft u spreek- en stemrecht: op partij-
congressen kan u steunen wat goed is, maar ook verbete-
ren wat volgens u fout gaat.  Zo geeft u mee vorm aan de
Nieuw-Vlaamse Alliantie.

Interesse om lid te worden, neem contact op met 
Timmerman Gino, Astridlaan, 13/401, 8370
Blankenberge, Tel.: 050 41 34 07
Dumery-Moens Myriam, secretariaat, Wytschatestraat 1,
8370 Blankenberge, Tel.: 050 41 66 75
E-post: secretariaat@nvablankenbergeWebsite :
www.nvablankenberge.be

Deze maand in de kijker !
Dit straatbeeld wordt opgevrolijkt door vele kleurrijk
gevulde bloembakken Ze zijn vooral zeer in trek bij onze
geliefde viervoeters.  Fietsers kunnen ertussen slalom-
men tussen de bloembakken.  Afwisselend volgens de
seizoenen  worden ze geapprecieerd vanwege hun bloe-
menpracht.  Maar weet u waarom deze bloembakken
het kruispunt van de Kemmelbergstraat en Tervate-
straat sieren ?  Laat het ons weten, wij zijn er ook geïn-
teresseerd in.

J. Cooman

Waarom lid worden ?
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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 
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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.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

�

Geert Bourgeois, 
Vlaams 
parlementslid

Els 
De
Rammelaere,
Kamerlid

N-VA houdt vast aan verkiezingsbeloftes!
Bart De Wever: “De N-VA heeft 15 maanden
lang onderhandeld. Geen plek waar men ons
niet naartoe sleepte:  kaste-
len, hotels, wegrestaurants,
parlementen,… Al die tijd
hielden we vast aan onze
verkiezingsbelofte: de rea-
lisatie van een staatsher-

vorming. Om ons te wape-
nen tegen sociaaleconomisch
onheil. Maar op is op, en aan

‘operatie Frigo’ wou de N-VA niet deelnemen.
Een staatshervorming die naam waardig komt er

dus niet. Er zijn geen garanties qua timing, inhoud
en methodiek. De CD&V-top maakte tot onze spijt

een andere keuze, waardoor het kartel ophield te
bestaan.”

Wat nu?
Bart De Wever: “We steunen deze regering niet lan-

ger wat betekent dat Leterme nu zelfs een
federale regering leidt zonder Vlaamse
meerderheid en gedomineerd door
Franstaligen. Hij had nochtans gezworen
dit nooit te doen want “een regering zon-
der Vlaamse meerderheid is een regering
tegen Vlaanderen”, aldus Leterme nog
geen jaar geleden. Nu dragen we de gevol-
gen: geen akkoord over asiel en migratie,

sjoemelende ministers die mogen blijven zitten
zolang ze niet aan Franstalige topbenoemingen
raken en geen onderzoek naar de oorzaken van de
bankcrisis waardoor de Belgische “haute finance”
buiten schot blijft.”

DE N-VA 
WOU NIET 

DEELNEMEN 
AAN 

‘OPERATIE FRIGO’

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

� STAATSHERVORMING VOOR EEN 
BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN

� SPLITSING B-H-V

� GOED BESTUUR

� GEZONDE FINANCIËN

� ACTIVEREN WERKLOZEN

� ONDERZOEKSCOMMISSIE KREDIETCRISIS

� BEGROTINGSOVERSCHOT

WAT DOET DE REGERING LETERME I ?
WELNIET

� REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID

� NIEUWE BELASTINGEN

� UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

� MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

� SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

� EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

� MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA   
GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

� 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

Bart 
De Wever 

N-VA-voorzitter 

Gino De Craemer
Vlaams
parlementslid
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