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Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Ook als het 
stormt werken 
we door
Na de mooie zomer kwamen we tij-
dens de herfst in regenachtig en soms 
stormweer terecht. Maar ook als het 
stormt werkt CD&V stevig door. We 
gaan voor een constructieve dialoog en 
formuleren suggesties. 
Zie verder in dit nummer en ook op 
www.cdenvblankenberge.be.
De winterperiode komt eraan. Warmte 
en vriendschap zijn essentieel voor 
onze samenleving en zodoende wil 
CD&V investeren in die menselijke 
warmte. 
We verloren spijtig genoeg wel de 
vriendschap van Lucien Lutters die 
van ons is heengegaan. We zijn een 
geëngageerd en geliefd persoon kwijt. 
Iemand die met de warmte van zijn hart 
vele mensen graag hielp. Met diezelfde  
menselijke warmte zullen we je alvast 
verwelkomen op onze CD&V Nieuw-
jaarsreceptie, iedereen is er welkom. 
CD&V wenst u allen een prettige Kerst 
en een gelukkig Nieuw Jaar toe.

Arnold Van Eeghem

Voorzitter 

CD&V Blankenberge-Uitkerke

Ook Blankenbergse 
gezinnen waren 

enthousiast 
aanwezig op het 

Innesto
congresweekend

Nieuwjaarsreceptie
CD&V Blankenberge-Uitkerke
iedereen van harte welkom
Zaterdag 11 januari 2014 - Deuren open om 18u30 uur
ZAAL FORUM - KERKSTRAAT 66 - BLANKENBERGE
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De loods aan de NMBS verdwijnt en 
maakt plaats voor woningen. Een op-
lossing is nodig. CD&V doet er alles 
aan om die oplossing aan te reiken. 

Sandy Buysschaert (Fractieleider 
CD&V): “Even het geheugen opfris-
sen. Het is ondertussen van 2011 dat 
onze JONGCD&V-voorzitter Jan De 
Soete  een reeks locaties suggereerde.  
De Sportdooze, Plus-point, KIND-
city, loodsen in de nieuwe ambacht-
zone, enz... 

Voor CD&V waren bepaalde  locaties 
prima, een passende oplossing werd 
door de bevoegde VLD-schepen niet 
gemaakt, sommige van die locaties 
werden echt een gemiste kans.”

Gedurende onze zoektocht – oktober 
2013 - naar mogelijke oplossingen 
ontdekten we bij toeval een oplossing.

Norbert Wallaert (CD&V ge-
meenteraadslid): We stelden vast 
dat de KIND-cityloods opnieuw 

te koop stond. We hebben de eige-
naar  gesproken en een plaatsbe-
zoek gebracht. De verkoopprijs is 
€480.000 en een groot verschil met 
de € 2.500.000 voor de bouw van een 
nieuwe loods. Met mijn 40 jaar erva-
ring als carnavalist, waarin ik een 30-
tal wagens bouwde,  weet ik aan welke 
voorwaarden de loods moet voldoen. 
Deze loods komt volgens mij in 
aanmerking. Omdat de eigenaar ons 
bevestigde dat er nog geen contacten 
geweest waren met het stadsbestuur 
stuurden onze gemeenteraadsleden 
op 14 oktober 2013 een brief  naar de 
burgemeester en schepenen om hen 
in te lichten over deze opportuniteit 
en vroegen deze kans grondig te on-
derzoeken.” 

Wat zijn de mogelijkheden? Ofwel 
(tot in het oneindige) subsidie geven 
om een loods te huren waarmee de 
verenigingen nog steeds geen loods 
hebben…ofwel investeren in een 
gebouw dat in eigendom blijft, zijn 
waarde behoudt en onmiddellijk een 
oplossing biedt voor de verenigingen.

Nu is het tijd om te beslissen, en ho-
pelijk krijgt ons voorstel de steun van 
de meerderheid en oppositie.

Op de gemeenteraad van november 
2013 plaatste CD&V het voorstel op 
de agenda om een motie te richten aan 
de Minister van Toerisme Bourgeois in 
verband met het niet krijgen van een 
toeristisch bord bij het binnen rijden 
van onze badplaats. Deze borden 
kondigen een stad of  streek aan met 
toeristische troeven. Blankenberge 
viel echter uit de boot. Onbegrijpelijk. 
Daarom vond CD&V het belangrijk 
om samen, meerderheid en oppositie, 
ons ongenoegen te formuleren aan de 
hogere overheid. Het toerisme is voor 
onze lokale economie zeer belangrijk. 

Op basis van enkele objectieve criteria 
vragen we om de beslissing te herzien. 
Een andere oppositiepartij had het zo 
niet begrepen en begon een spelletje 
over wie nu wel bevoegd was. Alsof  dat 
nu belangrijk is. Wat telt is dat we, over 
de partijgrenzen heen, samenwerken 
om het belang van onze stad en haar 
inwoners te verdedigen. 
In het verleden hebben wij, de CD&V, 
de motie over de vuurtoren gesteund, 
om de lokalen en tentoonstelling verder 
open te houden voor het publiek. Mi-
nister Hilde Crevits was toen bevoegd. 
We zijn immers verkozen om onze stad 

en haar inwoners te verdedigen. 
Dus als je het mij vraagt: Voor de mi-
nister of  voor onze stad? Dan kies ik: 
VOOR ONZE STAD!

Sandy Buysschaert

fractievoorzitter gemeenteraad

Voor de minister of voor onze stad?

Voor ons carnaval
Eerst is er nog het vieren van het Nieuwe Jaar. Maar carnaval komt 
ook al op ons af. Vele enthousiaste vrijwilligers zijn in de loods 
al volop aan het werken aan ‘de karren’. Vraag is, waar zal dit de 
volgende jaren moeten gebeuren?

Norbert Wallaert, 
Jan De Soete en 
Sandy Buysschaert 
aan de volgens 
hen, en vele 
anderen, geschikte 
oplossing.
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Marc Dhondt (Verkeersspecialist): 
“Kort na de invoering van het beta-
lend parkeren in de Boudewijnlaan 
was het duidelijk: toeristen zochten, 
logisch, een goedkoper alternatief. Met 
als resultaat dat dit een enorme druk 
legde op de hierboven vernoemde 
straten en aan de Strandjutter. Zowel 

voor de buurtbewoners als voor familie 
van rustoordresidenten een uitermate 
negatief  gevolg. 

CD&V ging een eerste keer ter plaatse 
op 25 mei 2013 en sprak met verschil-
lende omwonende en bezoekers van de 
Strandjutter.

Marc Dhondt (Verkeersspecialist): 
“We hebben dit probleem meermaals 
aangekaart, in de gemeenteraad, 
schriftelijke vraag aan de schepen, in 
de verkeerscommissie, in het OCMW 
en via de pers.  Steeds opnieuw hebben 
we aangedrongen om deze scheeftrek-
king vlug ongedaan te maken. Het heeft 
uiteindelijk lang geduurd vooraleer de 
VLD/Spa meerderheid hun fout wou 
toegeven. Maar beter laat dan nooit. 
Vanaf  1 januari 2014 wordt het gratis 
parkeren opnieuw in voege gesteld in 
de Boudewijnlaan.” 

CD&V is blij dat er uiteindelijk gehoor 
werd gegeven aan onze opmerkingen 
en blijft aandringen voor een volledige 
kritische analyse en herziening van het 
parkeerbeleid.

Ondertussen werken wij ook aan een 
plan. Uw suggesties zijn welkom via 
contact@cdenvblankenberge.be 

Als christendemocraten vinden 
we de werking van verenigin-
gen belangrijk, het is een hoek-
steen van ons maatschappelijk 
weefsel. 

Jan De Soete (voorzitter 
JONGCD&V): “Via de inzet van 
vrijwilligers genieten we van cultuur, 
sport, toffe activiteiten, …, maar ook 
van een helpende hand of  een duwtje 
in de rug. Dit maakt van een stad een 
aangename en warme plaats om te 
vertoeven. Aan het beleid om keuzes te 
maken, ofwel zelf  initiatieven ontwik-
kelen ofwel de plaatselijke initiatieven 
ondersteunen. Dit kan via subsidiëring, 
via een reductie voor het huren van ma-
terieel of  stadszaal. Dit kan uitgebreid 
worden door het opzetten van een 
vrijwilligersloket waar allerlei informatie 

over verzekeringen, het oprichten van 
een vzw, lokale wetgeving, enz… wordt 
aangereikt.”
Onze gemeenteraadsleden hebben 
tijdens de gemeenteraad van november 
reeds hun zorg geuit over het verdwij-
nen van verenigingen met een lange tra-
ditie en vroegen meer aandacht voor de 
doorvloei vanuit de stedelijke academie 
van muziek en woord naar de betrok-
ken verenigingen.

Jan De Soete: “Verjonging is belang-
rijk voor het voortbestaan. We hame-
ren er op dat de stedelijke diensten 
en raden geen initiatieven overnemen 
van verenigingen. Daarom raden we 
het volgende principe aan: als er geen 
enkele vereniging een bepaald initiatief  
organiseert of  geen enkele dit wil doen, 
dan kan de raad beslissen om dit te 

organiseren. Jammer genoeg worden 
door sommige raden de werking van 
bepaalde verenigingen overgenomen, 
wat hun werking kapot maakt. Ik roep 
dan ook op aan iedereen die in een 
adviesraad zetelt, alsook aan alle politici 
om het tij te keren.”

Voor een passend parkeerbeleid
Sinds begin 2013 werd het betaald parkeren ingevoerd in de 
Boudewijnlaan.  Van meet af aan bleek dit voor overlast te zorgen 
voor de omwonenden van de J. Vandeputtelaan, Ponjaertstraat, 
Van Sluysstraat waar nog gratis of met bewonerskaart kan gepar-
keerd worden.

Norbert Wallaert, Marc Dhondt 
en Sandy Buysschaert aan de 
toen nog betalende maar lege 
parking van de Boudewijnlaan.

Voor onze verenigingen

Jan De Soete aan ons 
cultuurcentrum De Benne
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Voor een goeie mobiliteit

Marc Dhondt hield er de vinger aan de 
pols in verband met de toestand van de 
openbare wegen met inbegrip van de 
voetpaden, de (tijdelijke) verkeerssig-
nalisatie, de mobiliteit in het algemeen, 
het parkeerbeleid, en andere aan mobi-
liteit gerelateerde problemen. 

We geven een opsomming
- Na de voorbije strenge winter van 

2012 – 2013 drongen wij er bij het 
stadsbestuur op aan om dringend 
werk te maken van het herstel van 
de winterschade aan het wegdek in 
verschillende straten.

- Tussenkomst om slechte voetpaden 
te herstellen of  de herstelling op te 
nemen in de meerjarenplanning. Op 
de hoek Van Maerlantstraat/West-
straat werd op ons aandringen een 
nieuw voetpad aangelegd toen na 
twee jaar bleek dat na het voltooien 
van een nieuwbouw er nog geen 

voetpad voorzien werd.
- Aanvragen van verkeerstellingen en 

snelheidscontroles in verschillende 
wijken en/of  straten.

- Het huidige parkeerbeleid en het 
daaraan verbonden retributieregle-
ment, gekoppeld aan de werking van 
het parkeerbedrijf  OPC, werd op de 
korrel genomen. Via amendementen 
die onze gemeenteraadsleden indien-
den probeerden we tot een klant-
vriendelijker parkeerbeleid te komen. 

- Samen met bewoners uit een straat 
of  met individuele inwoners zochten 
we naar oplossingen voor aangemel-
de problemen. 

- Na het herinrichten van de De Smet 
de Naeyerlaan reikten we een oplos-
sing aan voor uniforme signalering 
van de oversteekplaatsen voor voet-
gangers over de trambedding waarbij 
rekening gehouden werd met de 
mindervaliden. 

Ook volgend jaar en daarna willen wij u 
graag helpen zoeken naar oplossingen 
voor problemen die zich zouden voor-
doen op het vlak van de verkeersveilig-
heid en de mobiliteit. 

Suggesties of  vragen: 
marc.infopol@skynet.be 

Marc Dhondt

verkeersdeskundige

Na één jaar is het de hoogste tijd voor CD&V Blankenberge-Uitker-
ke om een inventaris te maken van zijn werking binnen de ver-
keerscommissie. Wij kwamen bij monde van onze vertegenwoor-
diger, Marc Dhondt, 46 maal  tussen in de verkeerscommissie van 
maart, juni en september van dit jaar!

Uitbreiding kinderopvang – met kanttekening
Vanaf januari 2014 wordt het aanbod van kinder-
opvang in de vakantie aangepast. 

De vakantieopvang wordt gesplitst. Kinderen van 2,5 jaar 
tot en met 4 jaar worden opgevangen in ‘t Loavertje. Kin-
deren vanaf  4 jaar worden opgevangen door Speelberge. 
Door deze maatregel zal er een betere  doorstroom zijn naar 
school  en kortere wachtlijsten voor de kribbe en onthaal-
ouders. Even was er de intentie om ‘t Loavertje tijdens de 
kerstvakantie  collectief  te sluiten, maar uit cijfers die CD&V 
opvroeg blijkt dat er veel ouders gebruik van maken. Met 
pieken tot 32 kinderen.

Kanttekening – warme maaltijden worden afgeschaft
Brigitte Monbaliu (OCMW-Fractieleider):  “De warme maal-
tijden  worden afgeschaft . Wegens het negatieve verschil tus-
sen de kostprijs (4, 8 euro) en de aangerekende prijs (3 euro).  
Niemand zegt dat het OCMW de maaltijden verlieslatend  

moet aanbieden. CD&V wil de maaltijden blijven aanbieden 
aan de reële prijs van 4,8 euro, daarbij rekening houdende 
met een sociaal tarief. CD&V verdedigde die stelling maar de 
gevraagde aanpassing werd niet weerhouden.”

Brigitte Monbaliu, fractieleider in OCMW-raad


