
Op voorstel van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) werd onlangs het
“Groenboek Interne Staatshervorming” goedgekeurd. Dit houdt in dat de bevoegd-
heden van de gemeenten sterker worden en dat de papieren verplichtingen (de
zogenaamde ‘planlast’) lichter zullen worden tussen nu en 2014.

Het was hoog tijd voor een hervorming die de verdeling van de taken tussen de
Vlaamse overheid, de provincie en de gemeente duidelijk afbakent. Het groenboek
moet de efficiëntie op de diverse niveaus bevorderden en onduidelijkheden over
bevoegdheden of  rapporteringplichten wegwerken.

Het wordt zo voor elke inwoner van Blankenberge veel gemakkelijker om de weg
te vinden in het voorheen vaak moeilijk doordringbare woud van reglementen en
voorschriften.

De integrale tekst van de hervorming kunt u nalezen op
http://binnenland.vlaanderen.be/groenboek

Daphné Dumery
N-VA-Kamerlid

Op 13 juni schonk u massaal uw
vertrouwen aan de N-VA. Dankzij
uw keuze mocht ik de eed afleggen
als lid van de federale Kamer van
Volksvertegenwoordigers. 

De 13 707 West-Vlaamse kiezers
die  mij met een voorkeurstem heb-
ben bedacht, en vooral de kiezers
in Blankenberge en Uitkerke, wil ik
dan ook van harte bedanken!

U kunt rekenen op mijn volle inzet
voor Vlaanderen, voor Blanken-
berge en voor elke burger!

Daphné Dumery
Uw Volksvertegenwoordiger

Lode Zielenspad 6
8370 Blankenberge
tel. 050 68 03 73
daphne.dumery@n-va.be

Beste lezers

Blankenberge-Uitkerke
Ja a r ga ng  2 0 1 0  •  s e p t e m b er  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

N-VA maakt de gemeente sterker

V.U. Daphné Dumery
L. Zielenspad 6
8370 Blankenberge
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Daphné Dumery legde op 6 juli 
de eed af als kersvers Kamerlid 

voor de N-VA.

Geert Bourgeois, 
viceminister-president en 
Vlaams minister van 
Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme 
en Vlaamse Rand
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Van een politicus wordt verwacht dat hij, of zij, zich ten dien-
ste stelt van de gemeenschap zonder dat het eigenbelang pri-

meert. Dat houdt in dat hij rekening houdt met de verzuchtingen
van elk individu in deze gemeenschap. In de besluitvorming
moet elke burger, ongeacht zijn plaats in de samenleving, zich
dan ook kunnen terug vinden.

Anderzijds ben ik van mening dat elke persoon moet meedenken
en zich dient te engageren voor het welzijn van die gemeenschap.
Het is al te gemakkelijk kritiek te spuien en zelf aan de zijlijn te
blijven staan. Neen, een “politicus” kan maar efficiënt werken als
er op alle terreinen steun van onderuit komt, van de kiezer. Neem
nu de realisatie op het vlak van cultuurbeleid die ik hieronder
aanhaal.

SCHOOLVOORBEELD VAN GOED BESTUUR
Er zijn in Blankenberge talrijke verenigingen die zich op diverse
terreinen belangeloos inzetten voor ons geliefd “steedje”. Zo is er
bijvoorbeeld de vzw De Scute die ons maritiem erfgoed onder de
belangstelling wil brengen en het wil bewaren voor de komende
generaties. De toenmalige voorzitter sprak mij aan met de vraag een, weliswaar bescheiden, museum in te

richten. Ik beschouwde het als een eer om, samen
met de vrijwilligers van de vereniging, mij waarde-
vol te maken voor Blankenberge.
Wat mij echter de meeste voldoening gaf was het feit
dat het schepencollege, los van elke politieke over-
weging, het project aanmoedigde en het voor hon-
derd procent steunde. Het  college was zich bewust
van het belang van het project voor de toekomst.
Dat is “gezamenlijk” - politiek én burger - het beste
betrachten voor Blankenberge: een schoolvoorbeeld
van goed bestuur en het vermelden waard.
Deze positieve ervaring wou ik graag met u delen,
geachte lezer, omdat ik Blankenberge in mijn hart
draag!

Pol Decleer
Bestuurslid N-VA Blankenberge-Uitkerke

Met dezelfde zin voor initiatief en doortastendheid als
waarmee ze de schade aan de spiegelruiten van het
casino heeft aangep(l)akt (zie foto), reageerde het
stadsbestuur op onze klacht over OPC. De praktijken
van de firma die uw parkeergelden opstrijkt werden
met een aanpassing van het retributiereglement gele-
galiseerd. 

Iedereen tevreden !

Erik Van In

Een stad besturen, 
ja ... maar

Flink zo!

Het Maritiem Museum De Scute is gesitueerd in
de loods Vandamme, Bevrijdingsplein 15 in
Blankenberge, naast de vaargeul langs de baan
Blankenberge-Wenduine (afslag Huitrière). Naast
de zorg voor het museum is onze hoofdactiviteit
momenteel het “herbeplanken” van de scute, een
replica van de eerste Blankenbergse platbodem.
Eenmaal  weer zeewaardig en in volle glorie, zal
hij als ambassadeur van Blankenberge te bewon-
deren zijn op diverse maritieme evenementen in
binnen- en buitenland.
U kunt de werf bezoeken op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag, of op afspraak. 
Voor meer details en afspraken voor groepen:
www.descute.be

Pol Decleer is de bezieler van het
Maritiem Museum De Scute
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N-VA kritisch: Jankenberge

De antieke tramstellen die ter gelegenheid van ‘125
jaar kusttram’ nog een keer van stal werden

gehaald, moeten nogal raar hebben opgekeken toen ze
na vele decennia nog eens door onze stad mochten
daveren. 

“Zijt gij zeker dat dit Blankenberge is?” moeten ze zich
in hun stoffige taal hebben afgevraagd. “De toeristen
lopen er nog immer smakeloos gekleed bij en vele
opschriften zijn nog altijd in het Fransch. Die hoge
gebouwen ... haastig en goedkoop opgetrokken: ze lij-
ken wel nieuw maar vertonen duidelijke sporen van
verval. Heeft men daarvoor de charme van den ouden
vertrouwden badstad ingeruild? En de menschen, ze
lijken al even bejaard als wijzelf. Waar is de jeugd, dat
bruischende volksken dat het hier vroeger zo levendig
en bont maakte?”
De tramstellen moeten vol onbegrip, meewarig schud-
dend op de versleten bladveren, zijn teruggekeerd
naar hun museum en de verhalen over vroeger.

Het was één van de meer sympathieke ideeën van De
Lijn om die oude voertuigen nog eens te laten uitrij-
den. Maar toch was er ook enige wrevel over de passa-
ge van dit rollend openbaar antiquariaat. “Het maakt
te veel lawaai, mijnheer …” 

En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Maar altijd kla-
gen en janken richt niets uit. Laten wij het zure tij
keren. Vandaar: Nu Durven Veranderen!

Erik Van In
Voorzitter N-VA arrondissement

Brugge-Torhout-Oostkust

N-VA Blankenberge stelt voor om te
werken aan een beleid voor elektri-
sche fietsen. De elektrische fiets heeft
het imago van de ouderwetse fiets al
lang voorbijgestreefd en is ondertus-
sen  een prima en gezond alternatief
voor jong en oud geworden. 

PRAKTISCH, VOORDELING EN
GEZOND
De elektrische fiets is praktisch,
omdat hij de auto in de binnenstad
vervangt. Voordelig omdat onder-
houd en brandstof goedkoper zijn. En gezond omdat
fietsen je in beweging houdt. 
De fietsen moeten echter wel opgeladen worden. Niet
iedereen kan dit thuis te doen. Daarom stelt N-VA
Blankenberge voor om te starten met drie oplaadpun-
ten.  

N-VA VRAAGT OPLAADPUNTEN
Een eerste oplaadpunt zou er kunnen
komen aan het VVV-kantoor: langs
het station loopt immers de knoop-
puntenroute 31-32, wat dus van het
VVV-kantoor een ideale plaats maakt
voor een oplaadpunt. We stellen een
tweede oplaadpunt  voor ter hoogte
van de vrijwillige zeereddingsdienst
in de Franchommelaan. Een derde en
laatste oplaadpunt kan er dan komen
in Uitkerke aan de jeugdherberg ‘De
Wullok’, waar knooppuntenroute 26-

29 passeert. Deze drie oplaadplaatsen worden zodoen-
de op verspreide locaties in de stad ingeplant waar
men tijdens het opladen kan uitrusten bij een hapje of
drankje, of waar men kan genieten van de leuke win-
kels in de buurt.

Nick Verwimp

De toekomst kleurt elektrisch

“Laten wij het zure tij maar gauw keren 
en nu durven veranderen” 

De N-VA vraagt drie 
oplaadpunten voor 
elektrische fietsen.
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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:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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