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Voor de zomer werd de samen-
werkingsovereenkomst tussen 
Stad Blankenberge en de Pro-
vincie West-Vlaanderen voor de 
ontwikkeling van de site De Sol 
goedgekeurd. Ook CD&V keurde 
deze samenwerking goed, maar 
met een uitdrukkelijk pleidooi 
voor een kinderboerderij.
Lees meer hier, op pagina 4!

Na het lange en uitzonderlijke koude 
voorjaar mochten we uiteindelijk de zon 
en het warmere weer verwelkomen. Ge-
lukkig voor de horecasector en plaatselijke 
middenstand en uiteraard ook voor de vele 
toeristen.

Maar ook tijdens de zomerperiode zat de 
CD&V-ploeg niet stil en bleven we allerlei 
zaken alert opvolgen. 
• Alle zeilen bij om de zeezegening op TV 
te houden
• Inwoners en toeristen stonden voor ge-

sloten openbare toiletten Van Praethelling
• Probleem meeuwenoverlast – zoeken 
naar oplossingen en voorstel in de ge-
meenteraad
• Parkeerprobleem blijft onopgelost on-
danks onze aanbevelingen
• Flyeren voor Blankenbergse onderne-
mers een dure zaak – CD&V bezocht de 
handelaar en kwam tussen in de gemeen-
teraad
• Kerkhof  verwaarloosd? – CD&V bracht 
een bezoek, nam foto’s en kwam tussen in 
gemeenteraad

Voor een uitgebrei-
de tekst over deze 
thema’s verwijzen 
we naar www.
cdenvblanken-
berge.be 
CD&V blijft het 
luisterend oor van Blankenberge-Uitkerke. 
Je kan altijd bij ons terecht.

Arnold Van Eeghem
Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke

arnold.vaneeghem@telenet.be 

De ontwikkeling van site De Sol moet meer zijn dan een golfterrein 
vindt CD&V Blankenberge-Uitkerke

Niet blijven stil zitten



Wat ligt er op tafel?
De VLD/Spa meerderheid kiest volop 
voor de ontwikkeling van een golfter-
rein.  CD&V gaat gedeeltelijk mee in 
dit verhaal omdat het een diversifi catie 
betekent van ons toeristisch aanbod 
en een ander en nieuw publiek kan 
aantrekken.  Maar het mag niet enkel en 
alleen een golfterrein zijn. 

Appartementen? Ja, waarom?
De kostprijs van de ontwikkeling 
bedraagt ongeveer 3,6 miljoen euro. Er 
zijn twee opties om dit te fi nancieren. 
Met privékapitaal door de verkoop van 

appartementen of  met belastinggeld. 
CD&V wil geen belastinggeld naar dat 
project zien vloeien.

CD&V wil een kinderboerderij
De ontwikkeling moet ook voor onze 
inwoners een meerwaarde betekenen. 
Daarom pleit CD&V voor een kinder-
boerderij. Het is de zorg van CD&V 
en hopelijk van alle partijen om jonge 
gezinnen aan te trekken en hier te 
houden. Dan moet er ook aanbod zijn 
naar die jonge gezinnen en hun kin-
deren. Een kinderboerderij biedt tal 
van voordelen zoals ontspanning voor 

eigen inwoners, aantrekkingspool voor 
de omliggende gemeentes, economisch 
potentieel, sociale tewerkstelling, edu-
catief  via schoolreizen en activiteiten, 
therapeutisch potentieel, enz…

Steun jij ons voorstel? 
Steun dan ons voorstel via Facebook of  
via e-mail.
Laat het ons weten via 
contact@cdenvblankenberge.be en ga 
naar onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/
VoorstelKinderboerderijBlankenberge 

Site De Sol is het grondgebied 
dat achter de Duinse polders 
ligt en ontwikkeld wordt als 
toeristisch-recreatief gebied. 
De invulling bepaalt voor altijd 
onze toekomst, en voor alle 
volgende generaties.
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Samen voor 
een kinderboerderij?

Het educatief luik van een kinderboerderij kan schoolreizen naar hier brengen, om dan 
in combinatie andere attracties zoals Belle Epoque Center, Sea-Life enz… te bezoeken

De resultaten zien we op het speelplein 
de Leutegoart, gelegen in de Sint-
Elooistraat. Daar werd een nieuw toestel 
geplaatst dat steeds verder uit te breiden 
is met andere modules. Zo moeten we 
ook op de andere speelpleintjes investe-

ren, zodat oude toestellen telkens deel 
gaan uitmaken van één nieuw en groter 
geheel.

Laat ons samen zorgen dat onze kinde-
ren en jongeren de speelruimte krijgen 

waar het aangenaam vertoeven is. Zorg 
dat onze speelpleinen proper blijven. 
Niemand wil immers zijn of  kinderen en 
kleinkinderen rondkruipen of  rollen op 
een speelplein dat bevuild is door hon-
denpoep en ander rondslingerend afval.

JONGCD&V gaf de aanzet en 
nam het voortouw om een advies 
over speelruimte op te stellen in 
de jeugdraad wat door de vorige 
VLD/CD&V meerderheid positief 
werd onthaald. Hopelijk krijgt dit 
advies verdere uitvoering door 
de huidige meerderheid.

Speelruimte proper?

Jan De Soete, jongerenvoorzitter en actief in de jeugdraad



Eind mei viel een brief  in de bus bij de 
vele ouders dat er geen soep en warme 
maaltijden meer aangeboden worden 
door Speelberge, omwille van praktische 
en organisatorische reden. Ronduit een 
schande. Meer dan 100 kinderen maak-
ten gebruik van die warme maaltijd of  
soep. In een badstad waar vele ouders 
op ongewone tijdstippen nog aan de slag 
zijn maar waar er ook veel kansarmoede 
is, waren de warme maaltijden en soep 

een welgekomen dienstverlening. Voor 
de VLD/Spa beleidsploeg blijkbaar niet 
belangrijk genoeg. Voor CD&V zijn die 
meer dan 100 kinderen veel belangrijker 
dan wat praktische of  organisatorische 

probleempjes. 
We geloven niet dat er geen enkel catering-
bedrijf  is dat op een adequate manier de 
maaltijden kan leveren. Nu wordt gekozen 
voor de gemakkelijkheidsoplossing! 

Net voor de zomer werd het 
reglement van de Jeugddienst 
voorgelegd. CD&V stelde dat 
dit reglement voor ons, als ge-
zinspartij, onaanvaardbaar was. 
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Maaltijden Speelberge afgeschaft: 
een schande

Onze gemeenteraadsleden klaagden de beslissing 
van de VLD/Spa meerderheid aan

De  Sint-Vincentiusvereniging pro-
beert  hulp te bieden bij armoede in 
zijn ruimste betekenis: voedselbedeling, 
tweedehandskledij, ontbijt en huiswerk-
begeleiding. Omdat wij beseffen dat het 
onderwijs de sleutel is tot alle moge-
lijkheden ondersteunen wij in onze 
huiswerkbegeleiding  vooral kwetsbare 
jonge gezinnen.

Vele ouders kunnen hun kinderen  niet 
begeleiden bij het maken van het huis-
werk, omdat ze 
de leerstof  zelf  niet begrijpen. Som-
migen wonen in een kleine leefruimte 
waar een rustige plaats ontbreekt 
voor het kind om huiswerk te maken. 
Anderstalige kinderen krijgen weinig de 
kans om de Nederlandse taal te horen 
en te spreken èn onze maatschappij legt 
de lat hoger en hoger.

Ons  Jolletje biedt permanente bege-
leiding aan voor kinderen uit het lager 
onderwijs. 20 vrijwilligers en 10 studen-
ten uit het 5de en 6de secundair staan 
hier voor in. 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
van 15.30u tot 17.30 u  worden ze na 
schooltijd onthaald door de vrijwilli-
gers, een vieruurtje ondersteunt het ge-
zamenlijk tafelen, het huiselijke karakter 

wordt nagestreefd. Dit alles gebeurt in 
ons inloophuis ‘t Lichtbaken, 
Ontmijnersstraat 25 te Blankenberge

Voor meer info kan je terecht bij 
Brigitte Monbaliu,
OCMW raadslid en Voorzitter 
Vincentius, te bereiken via
brigittemonbaliu@gmail.com 

In deze tijd met zoveel wettelij-
ke voorzieningen op sociaal en 
maatschappelijk vlak stellen we 
vast dat armoede blijft groeien. 
Meer en meer mensen leven op 
of onder de armoedegrens. 

Sint-Vincentiusvereniging en het Jolletje



We staan er echter niet bij stil dat dit het 
gevolg is van tal van maatregelen, nood-
zakelijk voor een veilig woon-, werk- en 
schoolverkeer. Denk aan de snelheidsbe-
perking tot 30 km/uur in de schoolom-
gevingen, de bewaakte oversteekplaatsen 
voor voetgangers, de verkeerstechnische 
ingrepen, enz.. Allemaal ingrepen die door 
de overheid geregeld worden met het oog 
op een veilig verkeer. De verantwoordelijk-
heid voor een veilige mobiliteit ligt echter 
niet geheel en exclusief  bij de overheid! 
Elke deelnemer aan het verkeer, voetganger, 
fi etser, bestuurder van bromfi etsen of  van 

andere voertuigen, heeft zijn eigen verant-
woordelijkheid. Groot of  klein, we moeten 
de regels volgen om ons veilig in het ver-
keer verder te kunnen blijven bewegen. 
We geven enkele tips mee om de veiligheid 
van uw kind nog te vergroten.
• Ouders van onze schoolgaande jeugd kun-

nen voor de start van het nieuwe school-
jaar met hun kinderen een veilige weg naar 
school uitstippelen en verkennen 

• Wijs de veilige en bewaakte oversteek-
plaatsen voor voetgangers aan 

• Wijs kinderen op een aantal basisregels 
wanneer zij naar school fi etsen zoals het 
stoppen voor een rood licht, het respec-
teren van de verkeersborden, vb… in een 
eenrichtingsstraat, enz. 

• Kinderen nemen snel slechte gewoontes 
over zoals het niet vastklikken van de vei-
ligheidsgordels, foutief  parkeren, enz.. 

Tot slot geven wij ons pleidooi voor een 
uniforme, duidelijk afgebakende school-
omgeving opnieuw mee naar de VLD/
Spa beleidsploeg. Want dit schooljaar en 
alle volgende jaren ongevalvrij en dus veilig 
houden, daar zorgen we best samen voor!
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Sandy Buysschaert
(sandybuysschaert@telenet.be)
www.blankenberge.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel 
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Gelukkig kan onze schoolgaande 
jeugd zich al jarenlang op een 
veilige manier naar en van school 
verplaatsen. Eigenlijk vinden we 
dat niet meer dan normaal. 

Veilig naar school, 
daar zorgen we samen voor

In juni vroeg Marc Dhondt in de verkeer-
commissie onder andere het hernieuwen 
van de zebrapaden aan deze school. 
Marc is te bereiken via 
marc.infopol@skynet.be 

Benjamin Disraeli (voormalig Brits premier) 
zei ooit: “Op de ontgoocheling van de 
jeugd volgt de teleurstelling van de vol-
wassenheid”. Die gedachte mag een be-
leidsploeg nooit vergeten wil ze dynamische 
volwassenen zien opgroeien in haar stad. 
Daarom moet er ook geïnvesteerd worden 
in de jeugd, moet de jeugd zich kunnen 
ontplooien en moet de jeugd gesteund en 
ondersteund worden. 

In het verleden is dat gebeurd met de komst 
van de vele speelpleinen, de jeugdlokalen, 
de zorg voor de jeugd in allerlei initiatieven. 
Nu zien we dat basisdiensten voor de jeugd 
zoals maaltijden op de speelpleinwerking 
worden afgeschaft. Een CD&V-voorstel 
om een hogere tussenkomst in de school-
kosten te voorzien wordt weggestemd. Op 
de site De Sol wordt gekozen voor een 
golfterrein terwijl het CD&V-voorstel om 
een kinderboerderij te voorzien op veel 

enthousiasme kan rekenen bij de bevolking.
Aan de VLD/SP.a. beleidsmakers: Ontgoo-
chel onze jeugd niet. Voor onze stad!

Sandy 
Buysschaert

CD&V-fractie-
voorzitter 

gemeenteraad 

Vergeet de jeugd niet; voor onze stad!


