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Mei 2016 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 

 

 

Nieuws uit het Lindenhof 

 

Momenteel vinden er rioleringswerken plaats in de Scharstraat. 

Volgens de planning zullen deze werken in september 2016 gedaan 

zijn en is het dan de beurt aan de Pladijsstraat en de Schelvisstraat. In 

de wijk worden ook voor het eerst gasleidingen aangelegd die voor 

meer comfort van de omwonenden moet zorgen. 

Het project in de Sergeant De Bruynestraat 3-5-7 waar 14 

huurappartementen werden gerealiseerd, heeft de hoofdaannemer 

op 11 januari dit jaar de boeken neergelegd (faillissement 

Bouwcentrale Modern). Het project kwam in handen van een 

curator, die nu in onderhandeling is met de raadsman van het 

Lindenhof om eventuele andere aannemer(s) aan te stellen om de 

werken af te werken. Er is niet zo veel werk meer in dit gebouw, het 

gaat hem over afwerking (deuren, plinten plaatsen en het plaatsen 

van enkele keukens; alles is al ter plaatse). Dit is natuurlijk een spijtige 

zaak voor het Lindenhof die 14 gezinnen hoopte te huisvesten maar 

momenteel is er geen zicht op de voortgang van dit project. 

 

Nieuwe 'Kiss & Ride' aan station geopend 

De zone met tien parkeerplaatsen die deel uitmaakt van de nieuwe 

stationsomgeving ligt langs de Kerkstraat, naast het nieuwe 

parkeergebouw Parking Centrum. Gromabel, de bouwheer, heeft 

een tweede onderdeel van het project afgewerkt. Treinreizigers 

kunnen vanaf de 26ste april rechtstreeks de oversteek maken tussen 

de Kerkstraat en het perron. Op de parkings zal men gedurende 

vijftien minuten gratis kunnen parkeren. 

 

 

 

Geplande evenementen 

29-5-2016 

Ledenvergadering + N-VA aan de 

toog @ café Willem Tell 

3-6-2016 

N-VA Dames: Spaanse avond @ 

bistro Place to be 

9-7-2016 

11 juliviering 

 

 

Cruisetoerisme niet in verval 

De cruisemarkt blijft één van de 

sterkst stijgende sectoren in de 

reissector. Ook Zeebrugge treedt 

steeds vaker op het voorplan als 

inscheephaven; zo vertrekt de 

MSC Splendida dit jaar drie keer in 

Zeebrugge voor een 7-daagse 

cruise naar o.a Southampton, of 

voor 14 dagen naar de 

Middellandse Zee. Op 12 mei 

liggen met de Aida Sol, de Mein 

Schiff 4 en de Serenade of the 

Seas maar liefst drie 

cruiseschepen in Zeebrugge en 

op 18 september komt het 

luxeschip de Queen Mary 2. De 

cruisetoeristen vinden hun weg 

ook naar Brugge en 

Blankenberge. Ze zijn van groot 

belang voor onze badstad, zeker 

wanneer ze op terugreis zijn want 

dan spenderen ze blijkbaar het 

meest.   
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Nog meer belangrijk nieuws 

 

Lokale economie – nieuwe openingsuren strandbars 

 

De raamverkoop van de stranduitbating moet om 20u gesloten zijn en 

de exploitatie moet ten laatste om 22u ontruimd zijn. De badkarhouders 

mogen tijdens het vuurwerk wel langer openblijven, in dat geval moet 

de raamverkoop om 23u gesloten zijn en de exploitatie ten laatste om 

23u55 ontruimd zijn. Daarnaast krijgt elke badkarhouder de mogelijkheid 

om twee keer per maand langer open te blijven, ook in dat geval geldt 

de raamverkoop tot 23u en de ontruiming ten laatste om 23u55. 

 

Jeugd – jeugdhuis in uitvoeringsfase 

 

Het jeugdhuis, gelegen in de voormalige conciërgewoning van de 

Rijkswacht, bevindt zich momenteel in een uitvoeringsfase. De 

jeugdraad deed zelf alle voorbereidingswerken, en nu doen de 

aannemers hun werk om het gebouw gebruiksklaar te maken. De 

jongeren zullen de zomer gebruiken om het huis in te kleden. De 

opening staat begin september gepland. 

 

Sociaal – werken in sociaal huis & wissel in OCMW-raad 

 

Momenteel is alles gepleisterd zodat elektriciteit en sanitair kan worden 

voorzien. Het einde van de werken staat gepland nog voor het 

bouwverlof. Wellicht zal het na de zomer in gebruik worden genomen. 

Het is een centrale locatie, in het voormalig Rijkswachtgebouw naast 

het toekomstige jeugdhuis. Dit zal voor de bevolking echt een 

verbetering zijn in dienstverlening. 

In de OCMW-raad zal mevrouw Nadia Cloetens wegens haar 

zwangerschap voor een bepaalde periode verhinderd zijn. De heer 

Bjorn Van Den Abeele, tweede opvolger, zal dit mandaat tijdelijk 

opnemen. Betrokkene heeft op 31 maart 2016 zijn eed afgelegd in 

handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 

 

Ondertussen in het parlement: strengere straffen voor migranten 

die havens binnendringen 

 

Transitmigranten proberen steeds vaker in groep de haven van 

Zeebrugge of een andere haven binnen te dringen in hun doortocht 

naar Groot-Brittannië. Bovendien gaan de indringers steeds driester te 

werk, met vaak bijzonder veel economische schade tot gevolg. De 

inbreuken die deze personen plegen, en de schade die zij door 

vernielingen aanrichten, stonden niet in verhouding met de 

mogelijkheden die justitie en politie hadden. Dankzij een wetsvoorstel 

van Daphné Dumery, waarin de maximumstraffen fors opgetrokken 

worden, komt daar nu verandering in. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


