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Lid worden ?

Wilt u mee Uitkerke vormgeven?
Wilt u uw stem laten horen in een partij die 

weegt op het beleid ?
Een lidkaart biedt u de kans op een open 

en directe dialoog met de partij.

Neem contact op met ons bestuur
via onze voorzitter J. Cuyle
of ledenverantwoordelijke
Myriam Dumery-Moens

050 41 66 75
of via 

www.n-va.be/blankenberge 
(contactpagina)

Blankenberge-UITKERKE
in actie

Meer info,

vragen of suggesties?

Wij zijn aanwezig op 

Uitkerke Kermis op

zondag 4 s
eptember 2011

Ingang kerk

www.n-va.be/b
lankenberg

e

Nu de laatste toeristen ons stilaan verlaten 
en de rotonde  “De Blankenbergse Baad
sters” achter zich hebben gelaten, komt ook 
Uitkerke terug tot rust.

Begrensd door Vrede Zuid en Boudewijn
laan en gesplitst door de Kerkstraat moet 
deze “voorstad” haar eigenheid kunnen be
waren : een schakel te zijn tussen de rustige 
polders en de bruisende zee . 

Maar toch enkele opmerkingen en vaststel
lingen om over na te denken zodat het te  
Uitkerke goed blijft om te wonen  en het 
gemeenschapsgevoel behouden blijft.
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Wonen in 
Uitkerke

 3 Uitkerke heeft een eigen leefsituatie 
verschillend van Blankenberge en dus ook  behoefte  aan andere prioriteiten en accenten. 

 3 - Uitkerke mag geen slachtoffer worden van de toeristische Blankenbergse onbe-taalbaarheid.
 3 - Een betaalbare en kwalitatieve optie tot wonen voor jonge gezinnen.
 3 - Aandacht voor groene ruimtes en die 

dan  ook niet verwaarlozen.
 3 - Nette straten en wijken.
 3 - Betere invulling situatie 

‘De Garre’.

 3 - Parkeermogelijkheden in de dorpskern 

uitbreiden.

 3 - Parkeerruimte waar het kan, laad- en 

loszones enkel waar het nodig is.

 3 - Aanpak verkeerssituatie in de Schaap-

straat en omgeving.

 3 - Door ons in het verleden aangeklaagde 

situatie Hooistraat : oplossing in zicht ?

 3 - Een effectieve ontsluiting van de am-

bachtszone

 3 -Winkelen aantrekkelijk 

maken in Uitkerke.

 3  - Scheppen van een be-

drijfsvriendelijk klimaat.

 3 - Inspraak van de lokale  middenstand 

is onontbeerlijk

 3 - Lokale ondersteuning van  kleine 

ondernemingen en de lokale 

horeca

 3 - Controle op overlast,  o.a. park De 
Craene.

 3 - Efficiëntere aanpak leefbaarheid.

 3 - Aandacht voor overzichtelijke, goed 
onderhouden en veilige fietspaden.

 3 - Veilige spoorwegovergang aan de Zee-
bruggelaan.

 3 - Betere openbare verlichting van straten 
in de stillere en afgelegen wijken van 
Uitkerke.

 3 - Wijken met spelende kinderen veiliger 
maken.

Veiligheid in
Uitkerke

Ondernemen in 
Uitkerke

Mobiliteit in
Uitkerke

N-VA Blankenberge-UITKERKE
in Actie

N-VA gaat voor een ondernemende gemeente


