
» DE WEG VOORUIT

# De weg vooruit naar 
levenskwaliteit, ontmoeting 
en verbinding, slaagkansen 
en leefbaarheid.

» Dàt is ons Blankenberge en 
ons Uitkerke

BLANKENBERGE



Gezinnen 
maximaal 
ondersteunen
»
Barbara Wille (7): Gezinnen in een 
toeristische omgeving moeten 365 
dagen op 365 ondersteuning krijgen in 
hun werk/gezinssituatie. Dat 
betekent dat we kiezen om de 
kinderopvang uit te breiden zodat er 
geen collectieve sluitingen meer zijn. 
Voor wie in de Horeca werkt, zal het 
de combinatie werk en gezin meer 
comfortabel maken. Ook voor wie in 
shiften werkt, en voor wie regelmatig 
's nachts werkt, willen we een 
initiatief uitwerken.



Ons 
woonzorgdorp
»
Brigitte Monbaliu (Lijstduwer): Het woon- en 
zorgcentrum De Strandjutter is aan 
vernieuwing toe. De noden en comforteisen 
zijn veranderd. Wij willen opteren voor een 
woonzorgdorp met een mix aan activiteiten en 
woonvormen zodat jong en oud er elkaar 
ontmoeten. Dat betekent bijvoorbeeld ook 
kangoeroewoningen voorzien, ruimte voor 
assistentiewoningen, serviceflats, een 
sociaal restaurant integreren, maar ook 
kinderopvang voor het personeel... Dat moet 
een dynamischer omgeving ontwikkelen waar 
meer prikkels aanwezig zijn dan bij traditionele 
vormen van woonzorgcentra.

www.blankenberge2030.be



Sandy Buysschaert
» www.sandybuysschaert.be

CD&V-fractievoorzitter - Lijsttrekker CD&V2030
Gehuwd met Tineke en vader van 3 zonen

"Onze inwoners centraal, 
een bloeiende binnenstad, 
een spaarzaam beleid. En 
voluit voor een 
kinderboerderij."
» Sandy

Voor ons begint alles met 
inspraak. Zowel voor ons 
mobiliteitsplan als voor ons 
kernplan gingen we van deur 
tot deur. Het werden sterke 
plannen, nét omdat we 
wisten wat er leefde bij onze 
inwoners. Nu willen we die 
in uitvoering brengen, want 
onder andere de leegstand 
moet aangepakt worden. 
CD&V2030 kiest voor 
transparantie in het 
financieel beleid. Onze 
inwoners hebben het recht 
om te weten hoeveel 
schulden er zijn en hoeveel 
elke beleidsbeslissing kost.  
We willen slim investeren in 
breed gedragen projecten. 
Een project à la Nordic, waar 
onze kinderen en 
kleinkinderen kunnen spelen 
en genieten. We denken aan 
een kinderboerderij. We 
kunnen daar breed in gaan 
met sociale tewerkstelling, 
enz...



“De 
heraanleg 
van de Grote 
Markt moet 
ontmoeting 
stimuleren 
en wonen in 
de 
binnenstad 
aantrekkelijk 
maken”

» Laat ons samen 
kiezen voor 
#dewegvooruit

De Grote Markt moet meer 
zijn dan een bovengrondse 
verzamelplaats van auto's.

Terrassen creëren sfeer
Sophie Van Kerckhove (9): 
Wij kiezen voor grote 
terrassen. De grote Markt 
moet synoniem staan voor 
sfeer en rustig genieten.

De 2/3 regel
Arnold  Van Eeghem (26): 
We willen 2/3de van de 
Grote Markt voorbehouden 
als open ruimte. Het andere 
1/3de willen we invullen als 
kortparkeerplaats. Tijdens 
de winterperiode kan de 
wekelijkse markt compacter 
doorgaan, wie er naartoe wil 
kan vlot parkeren.

Ondergronds parkeren
Kim Dewulf (4): Het 
ondergronds parkeren zien 
wij als een kans om wonen 

in het centrum 
aantrekkelijker te maken. 
Dat kan enkel als men ook 
dichtbij kan parkeren. 
Toeristen zien wij liever aan 
Sea-Life of aan het station 
geparkeerd. De capaciteit 
blijft dezelfde maar 
bezoekers aan onze stad 
worden gekanaliseerd naar 
plaatsen met betere 
ontsluiting.

Bereikbaarheid handelaars
Marc Dhondt (6): 
Kortparkeren maakt het ook 
mogelijk om een terrasje te 
doen, of een boodschap te 
doen in het centrum.
Jill Merckx (11): Ook de 
bereikbaarheid van de De 
Smet de Naeyerlaan zetten 
we opnieuw op de agenda. 
Met de huidige regeling 
kunnen wij niet akkoord 
gaan.



In Twittertaal
#dewegvooruit
» 
Norbert Wallaert (3) - Mobiele fietsstalling, publieke 
fietspompen, comfortabele fietspaden, fietstrommels, 
STOP-principe,... #fietsvriendelijke stad

#Tim Dierickx (8) Beleid 
voeren met aandacht voor 
onze jeugd; hun toekomst 
niet hypothekeren. 
#duurzaamheid

#Peter Beeckmans (20) 
Stadsdiensten goed 
ondersteunen voor de beste 
dienstverlening naar onze 
bevolking toe. #dienstbaar

#Anne-Marie Hoornaert 
(21) Verenigingsleven niet 
beconcurreren. Meer 
aanbod voor jong en oud. 
Erfgoed bewaken. #cultuur

#Kristel Jonckheere (24) 
Inzetten op een inclusieve 
maatschappij. Iedereen 
moet kunnen participeren. 
#toegankelijkheid

#Hien Tran Thi (13) Een 
begeleidingstraject voor wie 
hier komt wonen. Kansen 
geven, kansen grijpen. 
#integratie

#Guy Beckers (22) De 
beste controle is sociale 
controle maar meer 
camera's waar nodig. 
#veiligheid

BELEID VOOR JONG EN OUD
» 24u per dag, 7 op 7

Maria Reubens (17) - 
Als oma wil ik een 
kindvriendelijke stad. 
Een veilige 
schoolomgeving, 
uniform en herkenbaar 
ingericht met 
duidelijke kleuren. 
#veilig naar school

Eric Wallaert (23) - 
We blijven alert voor 
een opportuniteit 
waarbij we een loods 
kunnen kopen en de 
toekomst van het 
carnaval veilig kunnen 
stellen. Liever kopen 
dan huren. #carnaval

Lindsay Goethals (14)   
Elk jaar organiseren wij 
in onze wijk een aantal 
activiteiten. Het brengt 
mensen samen. 
CD&V2030 wil 
dergelijke initiatieven 
beter ondersteunen. 
#verbinden

Yvette Aers (18) - Zelf 
actief zijnde in de 
huiswerkbegeleiding 
ben ik er 100% van 
overtuigd dat een 
goeie begeleiding kan 
helpen in de strijd 
tegen kansarmoede. 
#brugfiguur

Lena Beernaert (2) - 
De lokale handelaars 
willen we een breed 
pallet aan 
ondersteunende 
maatregelen 
aanbieden. 
#ondernemen

Rika Bogaert (19) - 
Meer buurtcentra , 
actieplan tegen 
vereenzaming, langer 
thuis kunnen wonen, 
een goeie 
bereikbaarheid. 
#senioren

Kevin De Troyer (10) - 
Als jonge ondernemer 
vind ik dat we moeten 
inzetten op het doen 
opleven van onze 
binnenstad. Vooral in 
de winter het toerisme 
meer aanzwengelen. 
#toerisme 

Guy Monbaillieu (12) - 
De haven moeten we 
uitspelen als troef. 
Activiteiten 
ontwikkelen die zowel 
voor onze jeugd als 
toeristisch recreatief 
een meerwaarde 
betekenen. #waterpret
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Respect voor komende generaties
Jhonn Louagie(25): De goedkoopste energie is 
de energie die we niet verbruiken. We 
ondersteunen energiebesparende maatregelen.

Saskia Ysenbrandt(15): De woningen van Het 
Lindenhof maken we energiezuinig. 

Jan De Soete(5): Nieuwe ontwikkelingen in 
hernieuwbare energie volgen we op de voet en 
we durven een pioniersrol opnemen.

Preben Furnière(16): Uitkerkse Polders spelen 
we meer uit als toeristische troef, onthaasten 
met respect voor de natuur.

bouwmeeaan@blankenberge2030.be

Laat ons samen een goeie 
toekomst schrijven voor 
onze kinderen en 
kleinkinderen

» Met jouw stem kunnen 
wij daar garant voor staan




