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Juni 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 

 
 
 

Opening twee vernieuwde speelpleinen 
 

Begin mei werden twee vernieuwde speelpleinen in Blankenberge 
officieel geopend: 't Veermeer en De Leutegoart werden elk grondig 
aangepakt en voorzien van duurzame speeltoestellen. In totaal werd 
zo'n 100.000 euro geïnvesteerd. Op beide nieuwe speelpleinen kregen 
enkele leden van de kindergemeenteraad, in aanwezigheid van het 
stadsbestuur, de eer om het lintje door te knippen en de nieuwe 
speelparadijzen voor geopend te verklaren. Speelplein 't Veermeer is 
gelegen in park De Craene, De Leutegoart in de Sint-Elooistraat.  
 
Momenteel krijgt ook speelplein De Vitamine, gelegen langs het 
Woumenpad, een grondige opknapbeurt.  

 
 
Blauwe vlag wappert weer in onze jachthaven 
 
In de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort heeft Vlaams minister van 
Toerisme Ben Weyts (N-VA) zaterdag 20 mei 2017 'blauwe vlaggen' 
uitgereikt. 21 zwemvijvers en negen jachthavens, waaronder VVW 
Blankenberge en de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort, mogen zo'n 
vlag laten wapperen. 
 
De Blauwe Vlag is een onafhankelijk milieukwaliteitslabel voor stranden, 
zwemplassen en jachthavens die voldoen aan strikte criteria voor  

waterkwaliteit, toegankelijkheid, milieu-educatie en -informatie,  
milieubeheer en veiligheid. Het label is een jaar geldig en is een 
beloning voor zij die zich inspannen voor een beter milieu. 
 
Initiatiefnemer GoodPlanet wil langs de hele kustlijn de blauwe vlag 
laten wapperen en krijgt daarvoor de steun van minister Weyts, die vindt 
dat het ecolabel gerust meer naam en faam mag verwerven. Hij 
voorziet een subsidie van 30.000 euro. 
 

  

   

 

Geplande evenementen 

 

18-6-2017 

Verkenning Brugge met de N-

VA dames (inschrijven is 

mogelijk via Kathleen 

Haegeman, 050/41.67.11) 

15-07-2017 

11 juli-viering: fietstocht + 

visfestijn (in Bloso) + 

ledenvergadering.  

Uitnodiging volgt. 

03-09-2017  

Uitkerke Kermis  

17-09-2017  

N-VA-familiedag in het 

provinciaal domein 

Puyenbroeck in het Oost-

Vlaamse Wachtebeke 

 

Meer info: https://www.n-

va.be/familiedag2017  

23-09-2017  

Kaas- en wijnavond in De 

Bollaard (georganiseerd door 

de N-VA dames) 
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Nog meer nieuws 

 

Heibel in de Seniorenraad over annulatie cruise 

Eind maart trok de Stedelijke Seniorenraad op stap voor een riviercruise op de Donau. Eén van de 

deelneemsters aan de meerdaagse groepsreis moest wegens een dringende medische ingreep op het 

laatste moment verstek geven. Maar door het gebrek aan een annulatieverzekering kan zij niet rekenen 

op de terugbetaling van 995 euro.  

In de folder werd nergens melding gemaakt van een dergelijke verzekering of vermelding om zelf een 

verzekering te nemen, hoewel dit wettelijk verplicht is.  

Het verhaal deed snel de ronde en werd een punt op de agenda van de gemeenteraad van 16 mei 

2017. “Het standpunt van onze fractie was meteen duidelijk”, vertelt voorzitter Jan Cuyle, “vergoed het 

slachtoffer en zorg ervoor dat er naar de toekomst toe voldoende en op een correcte manier wordt geï

nformeerd, zorg voor een transparante werking van de Seniorenraad”. Uiteindelijk kon de meerderheid 

zich vinden om betrokkene volledig te vergoeden.  

 

Een flinke verhoging van het budget voor Carnaval en Halloween 

“De forfaitaire vergoedingen van de carnavalsgroepen en hun wagens worden verhoogd en daarnaast 

wordt ook de prijzenpot opgetrokken”, zegt Daphné Dumery, schepen van carnaval en voorzitter van 

de kerngroep carnavalstoet.  

De forfaitaire vergoeding voor de groepen in Carnaval stijgt van 30 naar 40 euro per deelnemer. De 

forfaitaire vergoeding voor de wagenbouwers wordt 1000 euro in plaats van 800 euro. Maar ook de 

prijzenpot krijgt een opwaardering: voor wat betreft de groepen wordt de winnaar voortaan beloond 

met 750 euro (vroeger was dit 546 euro), de tweede plaats met 600 euro en de derde plaats met 500 

euro. De wagenbouwer die de meeste punten kan bemachtigen van de jury krijgt voortaan een bedrag 

van 1000 euro (vroeger 805 euro). 

Tenslotte wordt er ook een extra toelage van 10.000 euro extra toegekend aan de Middenstandsraad, 

voor het organiseren en financieren van het Halloweenprogramma.  

“Onze gemeente kent veel carnavalisten en creatievelingen, het werd tijd dat hun inspanningen en 

gedrevenheid wat meer beloond werden”, besluit Dumery tevreden. 

 

 

Zet alvast in uw agenda: 19 oktober 2017 is Staatssecretaris Theo Francken te gast in Kusttheater 

Colisée. Binnenkaart kaarten te verkrijgen. 

  


