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Beste inwoner
Hopelijk hebt u in de zomer
de batterijen weer helemaal
kunnen opladen. Voor N-VA
Blankenberge was dat alvast
zeker het geval. We zijn klaar
om ons opnieuw honderd
procent in te zetten voor onze
badstad.
Blankenberge is een gastvrije
toeristische stad en geeft alle
kansen aan wie zich inspant
om deel uit te maken van
onze gemeenschap. De N-VA
gelooft rotsvast in de toekomst
van onze stad en legt in het
bestuur de nadruk op goede
afspraken en degelijke
voorbereiding.
Binnenkort leggen we u het
beleidsplan voor de komende
jaren voor. Het bevat zowel
acties die we snel willen uitvoeren als acties voor de lange
termijn. Alles valt of staat
echter met de broodnodige
financiën. De N-VA zal ook op
dat vlak haar verantwoordelijkheid opnemen. Daar hebt u als
inwoner alle belang bij.

Goede afspraken maken goede vrienden

Samen zwerfvuil aanpakken
Wanneer mensen zich aan iets ergeren, hoor je al snel: “Beboeten moeten
ze doen. Schrijf GAS-boetes uit!” Zo ook deze zomer, wanneer er na een
drukke dag zwerfvuil op ons geliefde strand lag. Toch loont het de moeite
om telkens stil te staan bij de concrete omstandigheden en af te wegen
welke maatregelen het beste resultaat leveren.
Huisvuil hoort niet een openbare vuilnisbak

Blankenberge mocht deze zomer meer dan 100 000 mensen ontvangen. Een echte
topzomer dus, en dat betekende ook veel werk voor onze technische ploeg. Tot driemaal
per dag ledigde het technisch personeel de openbare vuilnisbakken in het centrum en op
het strand. Elke ochtend slaagden ze erin het centrum en het strand piekfijn klaar
te stomen voor een nieuwe toevloed aan toeristen. Een dikke pluim daarvoor!
Maar op sommige dagen bleken al die inspanningen nog steeds onvoldoende. Overvolle
vuilnisbakken maakten het voor toeristen onmogelijk om zich op de juiste manier van
hun afval te ontdoen. “De reden waarom de vuilnisbakken vol zitten, is vaak omdat anderen
er hun huishoudelijk afval in deponeren”, legt burgemeester Daphné Dumery uit.
“Zo willen ze een vuilniszak uitsparen. Daar wringt natuurlijk het schoentje.”

GAS-boetes voor wie de overlast veroorzaakt

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een
straf – meestal een boete – die een gemeente kan opleggen
voor inbreuken op het gemeentereglement. Het is een
instrument om openbare overlast tegen te gaan. Maar
om iemand te beboeten, moet je weten welke persoon die
overlast veroorzaakt. Daarom hebben we in onze badstad
naast de politie ook gedreven ambtenaren die dergelijke
vaststellingen kunnen doen.

Jan Cuyle
Voorzitter
N-VA Blankenberge-Uitkerke

Daphné Dumery
Uw burgemeester

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Werden er GAS-boetes uitgeschreven voor toeristen die
zwerfvuil achterlieten op het strand? Nee, geen enkele. Wel
werden er een tiental vaststellingen gedaan van mensen die
hun huishoudelijk afval in de vuilnisbakken propten. Die
mensen zorgen ervoor dat vuilnisbakken sneller gevuld
zijn en creëren zo de overlast. “Laat ons dus vooral goede
afspraken maken. Prop alstublieft geen huishoudelijk afval
in onze vuilnisbakken”, besluit burgemeester Dumery.
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Cultuurseizoen uit de startblokken
Onze schepen van Evenementen Fons Monte blikt met een goed gevoel terug op de voorbije
zomermaanden. Er viel in onze populaire badstad opnieuw heel wat te beleven. En ook het najaar belooft veel moois.
Zomerhit en bloemencorso scoren

Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de Radio 2 Zomerhit. Begin juli werd de campagne voor de zomerhit al op gang
getrokken zowel op de radio als op tv. Ook op sociale media miste de zoektocht naar de zomerhit zijn effect niet. Met de live
uitzending op zondag 18 augustus kwam Blankenberge als enige kuststad in ‘prime time’ op de nationale televisie. De kijkcijfers lagen met 834 000 kijkers een pak hoger dan vorig jaar. Rond 22 uur bereikte de uitzending haar piek met liefst 935 000
kijkers. De ongeveer 20 000 toeschouwers die aanwezig waren op de Zeedijk en het strand maakten het plaatje helemaal af.
Ook het bloemencorso op zondag 25 augustus was een topper. De stoet bracht – in combinatie met het mooie weer – een massa
dagjestoeristen op de been. Een perfecte afsluiter van het hoogseizoen. We kijken nu al uit naar de 125ste editie die volgend
jaar op stapel staat.

Een rijkgevuld cultuurprogramma

“In september richten we onze pijlen op de start van het nieuwe cultuurjaar”, vertelt schepen Monte enthousiast.
“De aftrap werd gegeven op zaterdag 21 september met Scala. Voor het eerst pakte het meisjeskoor uit met een
programma stampvol nummers die hulde brengen aan vrouwen. De perfecte seizoensopener, volledig in het
teken van ‘straffe madammen’. Op het programma staan verder nog 22 voorstellingen die een waaier aan
genres vertegenwoordigen: theater, comedy, cabaret, musical, circus en een flinke portie muziek.
Mijn tip: Beatles by Girls!”
Meer info? Raadpleeg de cultuurbrochure. Die ligt gratis voor u klaar in het infopunt.

Alfons Monte

Schepen van Evenementen

Fiesta Europa in Blankenberge: getest en goedgekeurd!
Tijdens het weekend van Uitkerke-kermis
streek in Blankenberge ‘Fiesta Europa’
neer: een sfeervolle internationale feestmarkt. Bezoekers konden zich vergapen
aan standjes uit alle hoeken van de wereld
of genieten van leuke muziekoptredens.
Ook voor de kleinsten was er animatie.
Het werden broeierige maar plezierige
topdagen in Park De Craene. Een mooi
initiatief van het nieuwe stadsbestuur, dat
zeker voor herhaling vatbaar is!

blankenberge@n-va.be
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Nu ook infoborden en smileys op onze speelpleinen
Met infoborden en smileys wil het stadsbestuur meer kinderen en ouders warm
maken voor onze speelpleinen. “Hopelijk overtuigen we zo nog meer kinderen om
eens buiten te spelen”, vertelt Jeugdschepen Nadia Cloetens.
Op alle speelpleinen in Blankenberge vindt u
voortaan infoborden terug. Daarop staan iconen
die duidelijk maken wat er mag en niet mag. Zo
zijn honden bijvoorbeeld niet toegelaten en mag
je ook niet meer roken op de speelpleinen. Gele
smileys op de voetpaden en wandelpaadjes naar
de speelpleinen maken het sinds kort makkelijker
voor kindjes om de weg naar de speelpleinen
te vinden. In totaal gaat het om zo’n vijftigtal
lachende gezichtjes.

Meer buiten spelen

“Wie wel eens in contact komt met kinderen,
weet dat zij vaak vragende partij zijn om buiten
te spelen. Natuurlijk kan het ook leuk – en
makkelijk – zijn om lekker warm en gezellig
binnen te spelen. Anderzijds: wanneer kinderen
buiten zijn, denken ze vaak niet meer aan de tv,
Fortnite of chatten. Daarom moeten we onze
speelpleinen zo aantrekkelijk mogelijk maken”,
besluit schepen Nadia Cloetens.

Nadia Cloetens

Schepen van Jeugd

Zeecruises hebben voor Blankenberge wél meerwaarde
Toerisme Vlaanderen ziet in zeecruises nog weinig meerwaarde voor de regio. De organisatie deed die
uitspraak in de aanloop naar een tweedaags congres over toerisme in Brugge. Maar onze burgemeester
Daphné Dumery is het er niet mee eens: “De cruisetoeristen zijn een belangrijke doelgroep die onze
middenstand zowel in drukke periodes als in het laagseizoen extra draagkracht geeft. Ze houden onze
stad levendig en zijn dus meer dan welkom.”
Zeebrugge als buur

Blankenberge ligt dicht bij de haven van Zeebrugge. Wekelijks meren daar
duizenden internationale toeristen aan. Een groot deel van hen trekt naar
Brugge, maar een significant aantal brengt ook een bezoekje aan Blankenberge.
“Het hoeven niet altijd de grote steden zijn die je het meest verbazen. Sommige mensen houden van de kleinschaligheid en de gezelligheid van onze
badstad. We krijgen meer dan eens felicitaties van Amerikaanse of Spaanse
toeristen die aangenaam verrast zijn door ons cultureel erfgoed. De Belgium
Pier en het feit dat Blankenberge het centrum van de belle époque was,
verbazen velen en blijven absolute troeven”, zegt Dumery.

Sterkhouders in het laagseizoen

“Net omdat we een kuststad zijn, proberen we het de toeristen het hele jaar door zo aangenaam mogelijk te maken. Zowel het stadsbestuur als de horeca leveren daar heel wat inspanningen voor, ook financieel. Het is dan ook mooi meegenomen dat de cruisetoeristen in toeristisch minder drukke periodes de terugval van het aantal bezoekers deels kunnen compenseren. Het cruisetoerisme is dus
wél van groot belang voor onze badstad”, besluit Dumery.

Creatieve workshops
De N-VA-dames organiseren binnenkort workshops voor de
creatievelingen onder ons. Ze vinden plaats in een leslokaal in
De Bollaard op woensdag 27 november en woensdag 4 december.
Meer info volgt binnenkort via Facebook.

Noteer
in uw
agenda
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Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

