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April 2017 Nieuwsbrief 
 

N-VA Blankenberge-Uitkerke 
  

Beste lezer,  

Graag brengen wij u, onze leden en sympathisanten, via 

deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit 

onze badstad. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur N-VA Blankenberge-Uitkerke 

 
 
Blankenberge krijgt permanent Fairtrade Café 
 
Op 30 maart 2017 kon jeugdherberg De Wullok met trots de officiële 

opening aankondigen van het Fairtrade Café. Met het zonnige terras 
biedt het café een verrassende oase van rust waar iedereen kan 
genieten van gezonde en eerlijke producten. Voor dit initiatief mocht De 
Wullok de prijs “Max Havelaar” ontvangen. Het project getuigt dat 
ondernemen en duurzaamheid zeker en vast hand en hand kunnen 
gaan.  
 
Blijven streven naar evenwicht strandbars en horeca op de dijk  
 
In de LZB-nieuwsbrief van april 2017 konden we er het standpunt lezen 
dat de verkoop van snacks in strandbars toegelaten zou moeten 

worden. N-VA Blankenberge-Uitkerke is het daar echter niet mee eens. 
Het effect van de strandbars zoals ze nu uitgebaat worden is reeds 
nefast voor de horeca op de dijk: in voor- en najaar geraken de 
terrassen nog moeilijk gevuld terwijl in de zon gelegen strandbars er 
alles aan doen om de klant te behagen. Iedereen vecht voor zijn 
brokken en creatief ondernemen moet mogelijk zijn, maar niet ten koste van alles. Het moeilijke evenwicht 
dat nu is bereikt moet gehandhaafd blijven. Voor ons is het dus duidelijk: géén snacks op het strand. Indien 
de stranduitbaters hierop toch aandringen, dan menen wij dat wie zich als horeca wenst te gedragen ook 
zo behandeld dient te worden, met dezelfde rechten en plichten. 
 

Mijn Pop-uprestaurant waardevol voor onze badstad 
 

Je kon er niet naast kijken, de finale van het VTM-programma Mijn 
Pop-uprestaurant streek met een indrukwekkend gebouw neer in onze 
Blankenbergse haven. Meerdere steden dongen mee om deze finale 
naar hun stad te krijgen maar Blankenberge haalde het. De unieke 
locatie met prachtige beelden was doorslaggevend voor VTM. Er is 
nogal wat commotie ontstaan over de kostprijs, want ruim 80.000 euro 
telde onze badstad hiervoor neer. Maar wat we er voor terug krijgen is 
als toeristische stad een veelvoud waard van dit bedrag. Onze 
badstad komt fraai en op een positieve manier in beeld. Ruim 500.000 
Vlamingen kijken naar een aflevering van dit programma. In een 
concreet bedrag omzetten wat ons dit opbrengt is onmogelijk, maar 
het staat niet ter discussie dat de betaalde som de moeite waard was. 

   

Geplande evenementen 

12-5-2017 

Bloemenactie voor Moederdag  

28-5-2017 

N-VA aan de toog, vanaf 11u in 

Café Trefpunt (Albertstraat 7) 

18-6-2017 

Verkenning Brugge met de N-

VA dames 
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Nog meer nieuws 

Jaarverslag Sociaal Huis  

Er waren bijna 1000 mensen die gebruikmaakten van de sociale dienst van het OCMW. Ruim 500 

personen werden met correcte informatie gediend. De andere helft kwam voor een materiele 

tussenkomst. Van de financiële steun die werd 

gegeven is de grootste slokop energie en 

water, dit voor 42.000€. De volgende steunpost 

is voor tussenkomst in huur, voor een bedrag 

van 21.000€. 

“Een huisbezoek door een sociaal assistente is 

een essentieel element om een inschatting te 

kunnen maken van de behoeftigheid van de 

hulpaanvrager. Dankzij onze beslissing werd het 

team versterkt waardoor er 328 huisbezoeken 

konden worden afgelegd, vier jaar terug 

waren er dit slechts 58”, aldus OCMW-

raadsleden Nadia Cloetens en Kurt Decleer.  

 

De N-VA dames werken toe naar de grote benefietactie van september 

 

De vrijetijdsbeurs georganiseerd door de N-VA Dames 

Blankenberge-Uitkerke waar snoep en eigengemaakte 

koekjes verkocht werden, betekende de start van de 3de  

benefietactie ‘Geef een kind een Sint’. Deze zal eindigen 

in een heus benefietfestijn met een gevarieerd kaasbuffet 

op zaterdag 23 september 2017 in de Bollaard.  

 

Foto: vrijetijdsbeurs, 19/3/2017 

 

Een oproep vanuit het N-VA bestuur 

Beste leden en sympathisanten, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijken voor jullie misschien nog 

veraf, doch ze komen met rasse schreden dichterbij en onze N-VA afdeling is reeds een tijdje bezig met 

de voorbereidingen, kandidaten, campagne enz. Gezien wij het debat over de toekomst van onze stad 

inhoudelijk willen voeren, roepen we u op , via onze site of contact met onze bestuursleden om ons 

ideeën te bezorgen of mee te werken aan het traject naar oktober 2018 toe. We willen voorstellen en 

beleidsopties met u aftoetsen, gebruik daarom de sociale media @blankenberge@n-va.be of www.n-

va.be/blankenberge en laat ons weten wat u denkt, wat in onze stad leeft, of wat je wil verbeteren of 

veranderen.  

Het is dus mogelijk dat we op basis van uw input bijkomende 

voorstellen, of kandidaten lanceren en  opnemen in ons toekomstig 

programma. Samen met u willen we een stevig en realiseerbaar 

programma uitbouwen. Onze partij heeft creatieve leden die positieve 

gedachten hebben, zeker de moeite waard om te onderzoeken en 

eventueel te verfijnen. 


