
N-VA Blankenberge-Uitkerke hoopt dat u deze zomer hebt kunnen genieten van
een deugddoende vakantie of van een ‘goed seizoen’. 

Het weer zat een beetje tegen maar volgens experten niet uitzonderlijk...het bleek
een typisch ‘Belgische’ zomer te zijn. Zou de klimaatsverandering er iets mee te
maken hebben? De media bewerkt ons collectief schuldgevoel: de samenleving zal
toch initiatieven moeten nemen om milieuvriendelijker te gaan leven. Meer het
openbaar vervoer gebruiken bijvoorbeeld. Er moet dan natuurlijk wel een aanbod
zijn dat voldoet aan onze behoeften. Kun je met de trein, bus of tram op tijd op je
werk geraken? Kunnen we naar de film gaan of naar de voetbal met de bus? (Lees
ook ons artikel Actie Mobiliteit)

Het was ook de zomer van de nieuwe horecazaken die als paddenstoelen uit de
grond leken te rijzen. Het zijn moedige ondernemers die onze badstad een

nieuw elan geven. Het is in ieders belang dat de middenstand goed wordt onder-
steund. Zij zorgen immers voor werkge-
legenheid, voor klanten die tevreden
terug komen, voor een stad waar het aan-
genaam wonen is. (Zie meer hierover 
in ons artikel Mand aat in d e  k ijk er:
Middenstandsraad )

En dat het in Blankenberge goed wonen is, blijkt uit de vele verenigingen die onze
stad telt. Er is een ruim cultureel en sportief aanbod, en elke avond is er wel ergens
een fonds of een beweging dat ons entertaint. Of is het aanbod te ruim? En waarom
is er geen plaats meer voor de Blankenbergse drumvereniging diNK? Deze Belgisch
kampioen Drumband vindt geen repetitieruimte en overweegt zijn thuisbasis te ver-
laten naar een van onze buurgemeenten. (Zie artikel Gezocht repetitielokaal voor
nationale  kampioen drumband ) U ziet het, we
zijn overwegend positief maar er is toch nog
wel wat werk aan de winkel. 

Veel leesplezier en tot ziens in Blankenberge!

Daphné Dumery
Voorzitster N-VA 

Blankenberge-Uitkerke

N-VA Blankenberge-Uitkerke vindt
dat er meer inspanningen moeten gele-
verd worden om onze stad met het
openbaar vervoer bereikbaar te
maken. En niet vanwege toeristische
redenen! Zo is het vandaag voor werk-
nemers die in een ploegensysteem
werken onmogelijk om met de trein
naar het werk te gaan. Ook naar bio-
scoop, voetbal of toneel kan niet met
het openbaar vervoer. Ook jongeren
die genoodzaakt zijn om buiten
Blankenberge te gaan solliciteren, stui-
ten vaak op dit mobiliteitsprobleem.
Een trein met vertrek rond 5u en een
laatste trein met aankomst rond mid-
dernacht is dan ook een noodzaak
voor een stad met meer dan 18.000
inwoners. Ook moet het aanbod van
De Lijn herbekeken worden. Waarom
is Blankenberge de enige in onze regio
die uit de boot valt voor een verbin-
ding naar Kinepolis?

Vandaar dat de N-VA binnenkort actie
zal voeren om dit mobiliteitsprobleem
onder de aandacht te brengen. 

Maar in de eerste plaats willen wij
graag uw mening kennen. Vindt u ook
dat het treinaanbod uitgebreid moet
worden? Of dat het aanbod van De
Lijn moet worden herbekeken? Of
vindt u dat het bestaande aanbod aan
openbaar vervoer uw stad goed
bereikbaar maakt? Laat
het ons weten! Dit kan
via secretariaat@nva-
blankenberge.be of met
een briefje naar: N-VA
Blankenbergt-Uitkerke,
Wytschatestraat 1, 
8370 Blankenberge.

N-VA plant 
mobiliteitsactie

Blankenberge

Het is in ieders belang 
dat de middenstand goed 

wordt ondersteund.
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Overwegend positief maar toch nog…

Werk aan de winkel!

V.U. Daphné Dumery
Lode Zielenspad 6  
8370 Blankenberge

UITKERKE
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Ja, u leest het goed! De drumband diNK,
bestaande uit inwoners van ons steedje, heeft de

titel van Belgisch kampioen Drumband op zak.
Zoals bij elke vorm van competitie, oefening baart
kunst. Daar wringt nu het schoentje. Reeds maan-
den is diNK op zoek naar een geschikte repetitie-
ruimte. In de muziekschool kunnen ze nog tijdelijk
terecht. Nergens anders zijn ze welkom uit vrees
voor geluidsoverlast. Noodgedwongen zijn ze nu
op zoek naar een locatie buiten Blankenberge. N-VA
Blankenberge-Uitkerke trekt aan de alarmbel! 
Het sociaal-culturele verenigingsleven verdient
evenveel aandacht als de sportverenigingen. Er
dient dan ook evenveel in geïnvesteerd te worden.
Het beleidsplan erkent deze nood en ziet een oplos-
sing in het inventariseren van de bestaande zalen.
Deze ‘zalenfolder’  zal het voor verenigingen moge-
lijk maken om gerichter te zoeken naar een adequa-
te ruimte voor hun activiteiten. Dit initiatief biedt

echter geen onmiddellijke oplossing voor diNK. 
N-VA Blankenberge-Uitkerke zal bij haar kartel- en
coalitiepartners aandringen om snel een repetitie-
ruimte ter beschikking te stellen voor deze drum-
band. 

Gino Timmerman

Er zullen altijd mensen zijn die, wie weet waar-
om, bij het minste hun beklag doen.

Een strandstoel of een decibel te veel, een terrasje of
een trapautootje die een stukje van de rijweg
inneemt, het straatlawaai van kleine of grote kinde-
ren, een evenement te veel of te weinig…
De meest flagrante overtredingen dienen uiteraard
kordaat te worden aangepakt. Maar in een badstad
als Blankenberge zou men toch wat meer zomerse
verdraagzaamheid mogen verwachten. Alle beper-
kende en betuttelende maatregelen die de laatste
jaren zijn ingevoerd
doen afbreuk aan de losse sfeer van vakantie. Liever
dan zich hier te komen onderwerpen aan een lange
rij reglementen en verordeningen kiest de vakantie-
ganger er steeds meer voor om zijn of haar budget
te spenderen aan een zonzekere buitenlandse
bestemming.

De campings
blijven vaak

leeg, de strand-
verkoop kent
een dieptepunt
en na zons-

ondergang is er zo goed als niks meer te beleven.
Het  seizoen is nog slechts een schaduw van wat het

vroeger in een bruisend Blankenberge was. Dat
komt echt niet alleen door de minder goede weer-
somstandigheden.
Nu probeert men in deze stad een stukje te delen in
de prachtige nalatenschap van 
Jacques Brel. Er bestaan plannen om een vergane
schuit naar hier te slepen, een herinneringsplaat
aan te brengen en eventueel een wandelpad naar
hem te noemen. 

Maar wat zou “Grand Jacques” gedacht hebben
over een stad waar, om welke reden of op welk

uur dan ook, de muziek verboden is?
Hij had er wellicht een schamper lied over gemaakt.
« ...p lus ça devient vieux, plus ça devient ¨bêtes… »

Erik Van In 

Repetitielokaal voor 
nationale kampioen drumband!

Gezocht:

N-VA kritisch
Wat Baten Kaars en Brel…

De campings blijven vaak leeg, de
strandverkoop kent een dieptepunt
en na zonsondergang is er zo goed

als niks meer te beleven.
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Danny Gerardy, 
lid Middenstandsraad

De Middenstandsraad is een advies- en overlegor-
gaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en

voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrek-
king heeft op de Blankenbergse middenstandsaangele-
genheden.  De stedelijke Middenstandsraad heeft dan
ook als doel overleg tot stand te brengen tussen de
middenstandsverenigingen en het stadsbestuur, en
tussen de middenstandsverenigingen onderling. Zij
verricht beleidsvoorbereidend en beleidsondersteu-
nend werk, en zij verleent advies aan het stadsbestuur
op verzoek van of op eigen initiatief. Ook neemt zij ini-
tiatieven die kunnen bijdragen aan een betere informa-
tie, voorlichting en vorming van de plaatselijke onder-
nemers. Zij verdedigt de belangen van de plaatselijke
ondernemers telkens er gemeentelijke beslissingen
worden genomen of overwogen
In de praktijk verleent zij advies
over alle zaken die de gemeente-
lijke economie aanbelangen.

Elke belanghebbende kan
natuurlijk ook zijn probleem

of suggestie in verband met de
plaatselijke economie meedelen
aan de bestuursleden van deze

Middenstandsraad. Voor het kartel CD&V/N-VA kan
je hiervoor contact opnemen met Danny Gerardy 
(via secretariaat@nvablankenberge.be).

Wat de middenstand en het ondernemen betreft, is
het N-VA-standpunt duidelijk: er moet gewerkt

worden aan een gezond ondernemingsklimaat waarbij
er voldoende ruimte is om te ondernemen. Hiervoor
moet er door de lokale overheden geïnvesteerd wor-
den in aantrekkelijke bedrijventerreinen die goed ont-
sloten zijn voor verschillende types van vervoer en die
efficiënt bewegwijzerd zijn. Om een aantrekkelijke
winkelsfeer te creëren, moet er voldoende aandacht
zijn voor het behoud van buurtwinkels en kleine han-
delszaken, waardoor het in Blankenberge gezellig
wonen en verblijven is. Een ondernemersloket kan
instaan voor het bevorderen van de transparantie en
zal een deel van de administratieve rompslomp ver-
minderen. De kleine zelfstandige of de bedrijfsleider
zouden er terecht kunnen voor alle nuttige overheids-
informatie, zouden er begeleiding kunnen krijgen bij
het aanvragen van vergunningen. De N-VA
Blankenberge-Uitkerke is dan ook zeer verheugd haar
standpunten vertolkt te zien in het beleidsplan van de
stad. 

Mandaat in de kijker

De Decker Ludivine Cultureel centrum
Decleer Pol Maritiem erfgoed 

Klankbordgroep
en Werkgroep

Decoster Patrick Landbouwraad
Karnaval vzw

Dumery Daphné VVV
Gerardy Dany Rampenplancommissie

Middenstandsraad
Timmerman Gino PWA Blankenberge-Zuienkerke

Beheerscommissie BLOSO 
(plaatsvervanger)

Onze andere mandaten:

Lid worden van de N-VA Blankenberge-Uitkerke?
Neem contact met ons afdelingssecretariaat,  

mevr. Dumery-Moens, Wytschatestraat 1, 8370 Blankenberge 
of via www.n-va.be/blankenberge

Danny
Gerardy
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We hebben een duidelijk mandaat van de kiezer gevraagd en
we hebben het op 10 juni ook gekregen. Het is lang geleden
dat Vlaanderen nog zo’n duidelijke leidende formatie heeft
gehad in het politieke landschap. Dat komt goed uit, want
we moeten nu een grondige staatshervorming uitvoeren.

Bart De Wever, voorzitter N-VA

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.

De kiezers smaakten het recept van de N-VA

Het kartel CD&V/ N-VA boekte een indrukwekkende verkiezingsoverwinning. 
De N-VA leverde een grote bijdrage tot dat succes. 
Een interview met N-VA-politici uit uw provincie.

Hoe analyseert u de verkiezingsuitslag?
Geert Bourgeois: “De Vlaamse kiezers spraken
zich duidelijk uit voor een splitsing van de kies-
kring BHV, voor een staatshervorming, voor méér
Vlaamse autonomie. Ook de bestuursstijl van

CD&V/N-VA in de Vlaamse regering
werd gesmaakt door de Vlaamse kiezers.
De N-VA staat voor correctheid, recht-
vaardigheid en respect. Aan dat positief
alternatief  waren heel veel mensen toe.
Het werd verpersoonlijkt door onze kan-
didaten die allen heel mooie resultaten
boekten.”

De regeringsonderhandelingen verlopen stroef?
Els De Rammelaere: "Juist, maar we moeten het
been stijf houden. Onze kiezers vragen net dat wij
een stevig Vlaams tegenwicht zouden vormen
tegen het eeuwige Franstalige 'non'. Zonder een
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en méér
Vlaamse bevoegdheden stappen wij niet in een
regering. We zeiden dat vóór de verkiezingen, we
zeggen en doen dat ná de verkiezingen. De N-VA

moet en zal bewijzen dat een Vlaams-nationale
partij effectief iets kan veranderen. We zullen onze
handen vuil moeten maken, dat is juist. Maar als je
langs de kant blijft roepen, hou je enkel propere
handen maar verandert er niets." 

Hoe gaat het nu verder met de N-VA?
Geert Bourgeois: “Dit verkiezingssucces is natuur-
lijk een geweldige opsteker. De N-VA is geen grote
partij. Wij blijven bescheiden. Maar door de
onbaatzuchtige inzet van onze duizenden vrijwil-
ligers en het stevige campagnewerk van onze kan-
didaten hebben we een sterke campagne gevoerd
en hebben we nu ook een sterke vertegenwoordi-
ging in Kamer en Senaat. Wij gaan er nu keihard
tegenaan om zoveel mogelijk van ons programma
te realiseren en nog meer mensen te overtuigen
dat een sterker Vlaanderen hun welvaart en hun
welzijn ten goede komt.”

Geert Bourgeois
Vasthoudend en gedreven, met kracht
van een overtuiging en met stijl... Zo

zet Geert Bourgeois (55) uit Izegem zich in als Vlaams minister
van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid , Media en Toerisme . Wat
eerst zijn droom was als parlementslid  en N-VA-voorzitter,
brengt hij nu in de praktijk  als minister: Vlaanderen op de kaart
zetten.   www.geertbourgeois.eu

Els De Rammelaere (38) is
bezig aan een po litiek e
blitscarrière. Begin d it jaar
werd  deze jonge advocate
schepen in Tielt om het
vervolgens op 10 juni tot
k amerlid  te  schoppen.
Een meerw aard e  voor
heel West-Vlaanderen!  
www.elsderammelaere.be
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