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November 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 

 
 

 
N-VA blijft op haar standpunt, een eco-golf als garantie om de 

open ruimte te bewaren 

 
De voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(PRUP) De Sol komt binnenkort ter stemming op de provincieraad. Dit 

PRUP voorziet in de mogelijkheid tot het aanleggen van een eco-golf 

ten oosten van Blankenberge met bewoning, dit om het totaalproject 

te kunnen financieren. Het idee van een eco-golf is ontstaan eind de 

jaren ’90 en krijgt nu via dit PRUP vorm. 

 

N-VA Blankenberge-Uitkerke vreest dat het uitbreiden van 

woongebieden aan de rand van onze stad ten koste zal zijn van de 

broodnodige investeringen in de binnenstad. Het PRUP zal de 

maximum contouren vastleggen van hoeveel en hoe hoog er mag 

gebouwd worden. Om de eco-golf te ontwikkelen wordt nu een 

samenwerkingsovereenkomst  gesloten tussen het stadsbestuur, de 

Provincie en Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Via de 

voorliggende samenwerkingsovereenkomst kan N-VA Blankenberge-

Uitkerke een beperking aan wooneenheden inbouwen. Hierin heeft de 

partij overeenstemming gevonden met coalitiepartner Open-VLD.  

 

“De voorliggende samenwerkingsovereenkomst voorziet nu dat het 

project als doel ‘het bewaren van de open ruimte’ moet hebben. De 

eco-golf dient een publiektoegankelijke overgang te zijn tussen onze badstad en het Zeebos. Het project 

dat volgens een nog uit te schrijven bestek de voorkeur zal genieten, zal deze zijn met een minimale 

bewoning en een kwalitatieve architectuur. Ook zal er gefaseerd gewerkt moeten worden, waarbij in een 

eerste fase slechts een kleiner deel van de bewoning mag gerealiseerd worden gevolgd door de realisatie 

van de eco-golf. Verdere afwerking van het woongedeelte kan er pas komen nadat de eco-golf effectief 

is ontwikkeld. Hiermee zijn er volgens ons voldoende garanties ingebouwd om te vermijden dat een golf als 

excuus gebruikt wordt voor een immo-project.” aldus eerste schepen Daphné Dumery (N-VA).  

 

   

Geplande evenementen 

22-11-2016 

Daguitstap Antwerpen met 

ontmoeting Bart de Wever  

11-12-2016 

Run for life 2de editie - 

Blankenberge loopt zich warm 

voor Music For Life 

18-12-2016 

N-VA Dames gaan naar de 

kerstmarkt in Keulen 
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  Nog meer nieuws 

Kinderdagverblijf 't Schelptje telt in 2017 zeven sluitingsdagen minder  

 

De twee weken collectieve sluiting van het kinderdagverblijf ’t Schelpje 

werd verplaatst van 10 juli tot 23 juli 2017. Hierin zijn de twee verlengde 

weekends met nationale feestdagen inbegrepen. Door deze 

aanpassing zal het kinderdagverblijf meer dagen open zijn. Dit terwijl de 

personeelsleden hun twee weken verlof in de zomer behouden. “N-VA 

Blankenberge-Uitkerke is blijven aandringen om het aantal 

sluitingsdagen te beperken, we zijn dan ook verheugd dit nieuws te 

kunnen brengen”, stelt OCMW-raadslid Nadia Cloetens. 

 

24 interventies op zee deze zomer 

Het drukke zomerseizoen aan de kust is reeds enige maanden 

voorbij. De Sea King rukte respectievelijk in juli en augustus 

2016 vijf en acht keer uit, de Caiman-NFH vijf keer in juli en 

zestien keer in augustus. Dit leerde Kamerlid Daphné Dumery 

uit cijfers die ze opvroeg aan de minister van Defensie Steven 

Vandeput. In 2016 werden iets meer interventies uitgevoerd 

dan in 2014 en 2015, maar er zijn geen significante verschillen.  

De totale kost van de 77 interventies boven zee tussen 1 

januari 2016 en begin september 2016 bedroeg €421.805. De 

totale kost wordt bepaald door de vaste en variabele kosten verbonden aan het onderhoud, de kosten 

voor de brandstof, de afschrijving van het toestel en een forfaitair bedrag voor het ingezette personeel. 

N-VA Blankenbege-Uitkerke zal daarom blijven inzetten op een veilig kusttoerisme met redders op 

verschillende baderszones op het strand, sensibiliseringsacties voor verloren gelopen kinderen, en onze 

toerist bewust maken van het plezier maar ook van de gevaren van de Noordzee. 

 

Afslanking provincie West-Vlaanderen krijgt vorm 

 

Op voorstel van Vlaams minister Homans worden vanaf 2019 de provincies afgeslankt. Het doel is een 

efficiëntere en slagkrachtigere overheid, met sterke lokale besturen en een sterk Vlaanderen. 

Dit vertaalt zich ook in veel minder mandaten. “Voor West-Vlaanderen gaat dit van 72 naar 35 

provincieraadsleden. Het aantal gedeputeerden daalt van zes naar vier, Dit zal jaarlijks een besparing 

van 1 miljoen euro opleveren”, stelt ons provincieraadslid Nick Verwimp. 

Vanaf 1 januari 2018 zullen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, 

jeugd, welzijn, cultuur, … mogen uitoefenen. Het personeel en de infrastructuur wordt overgedragen 

aan de Vlaamse of lokale overheid, met respect en de nodige garanties voor het personeel. Ook hier 

geldt de filosofie van minder bestuursniveaus die met hetzelfde bezig zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de 

gemeenten, de provincies en Vlaanderen betrokken bij het bibliotheekbeleid. Hoewel alle drie de 

niveaus goed werk leveren is dat niet logisch noch efficiënt.  

Met deze hervormingen kiest minister Homans resoluut voor slagkrachtige bestuursniveaus, minder 

mandaten en een bundeling van expertise. “Met de afslanking van de provincies willen we vooral 

bereiken dat de dienstverlening aan de burger beter, duidelijker en efficiënter wordt”, besluit Verwimp. 

 


