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TWEE MAAL HINDER EN KOSTEN IN CENTRUMSTRATEN 
DOOR SLECHTE STAAT RIOLEN?

In 1990, bij de vorige vernieuwing van de 
centrumstraten,  werd al verwezen naar een 
studie die aantoonde dat vernieuwing van 
de riolen zich opdrong. Dit werd toen ge-
negeerd. Nu, 25 jaar later, worden de riolen 
opnieuw niet vernieuwd. Wij plaatsen seri-
euze vraagtekens bij deze manier van wer-
ken. Straten opengooien, een investering 
van €1.700.000 doen aan het wegdek maar 
80 jaar oude riolen niet mee vernieuwen.

Onze CD&V-fractie trok hard van leer te-
gen dergelijk, onverantwoord beleid en eiste 
een volledig rioolonderzoek met een ver-
slag door onafhankelijke experten. Maar de 
meerderheid had er geen oren naar.

Duidelijke bewijzen 
Sandy Buysschaert (Fractievoorzitter): “We 
ontdekten een brief van het studiebureau 
waarin gewaarschuwd wordt dat het be-
schikbaar cameraonderzoek van de bestaan-
de riolering geen volledig beeld geeft van de 
huidige toestand. Het studiebureau raadt 
ten stelligste aan om de volledige riolering in 
beeld te brengen en wijst op de ouderdom 
van de buizen die TENMINSTE 80 jaar 
oud zijn. M.a.w., de huidige riolering dateert 
van voor de Tweede Wereldoorlog. Nazicht 
van die beperkte camerabeelden door mezelf 
en collega Norbert Wallaert tonen duidelijk 
ernstige schade. Dat wordt ook in de brief 
van het studiebureau aangehaald.”

1/ Zware aantasting van de 
wanden   2/ Barsten   3/ Breuken    
4/ Slechte aansluitingen

Façadepolitiek maar wie zal 
betalen??
Als de oppervlakte maar mooi is, is blijkbaar 
de redenering van dit stadsbestuur. Derge-
lijke houding getuigt van façadepolitiek en 
kortetermijnvisie. Wat als men binnen pak-
weg 5 of 10 jaar opnieuw de straten moet 
openbreken omwille van ondergrondse rio-
leringsschade en verzakkingen? 
Maar wie zal uiteindelijk het grootste slacht-
offer zijn? De handelaars die voor een twee-
de keer met hinder geconfronteerd zullen 
worden en onze inwoners die de uiteinde-
lijke dubbele kosten voor de stadskas zullen 
mogen ophoesten.

Zou jij een huis bouwen op een slecht fundament? Zou jij je interieur 
herinrichten met een lekkend dak? En toch is het dat wat het 
stadsbestuur doet. Het wegdek van de centrumstraten vernieuwen 
zonder de “minstens 80 jaar” oude riolen te vernieuwen.

Meer dan €1.700.000 belastinggeld spenderen aan een nieuw 
wegdek zonder de 80 jaar oude riolen te vernieuwen is onverant-
woord. Op de foto VLNR:  Sandy Buysschaert, Jhonn Louagie, 
Sophie Van Kerckhove, Arnold Van Eeghem, Yvette Aers, Norbert 
Wallaert, Arlette Vervaecke, Brigitte Monbaliu en Marc Dhondt
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Jan De Soete (Lid GECORO): “Het pro-
ject “Lange Thuyn” thv de Lissewegestraat 
wil jonge gezinnen een thuis bieden. Dat 
betekent meer gezinnen die naar de dorps-
kom Uitkerke willen, meer kindjes die 
naar school moeten, meer kinderwagens.  
En daarmee duikt een pijnpunt terug op. 
De toegankelijkheid van de spoortunnel 
aan de Gruttolaan. Nu  zouden ouders de 
meeste moeite hebben om met hun kleine 

spruit(en) in de kinderwagen of fiets van en 
naar school te gaan. Nu moeten we kiezen 
voor een aangepaste, comfortabele helling 
voor fietsen en kinderwagens.”

CD&V heeft dit aangekaart in de GE-
CORO en neemt dit ook mee naar de 
verkeerscommissie. Er zijn nog veel uitda-
gingen qua mobiliteit om onze stad gezins-
vriendelijker te maken. 

Wat betreft de hoogbouw binnen het RUP 
Lange Thuyn is ons standpunt duidelijk, 
maximaal 4 verdiepingen en geen 5 plus 
technisch verdiep. Dat is vergelijkbaar met 
een bel-etage met zadeldak. Daarnaast 
moet er een goede spreiding zijn van de so-
ciale wooneenheden en de mobiliteit.

LANGE THUYN: TOEGANKELIJKE 
TUNNEL ZEKER NODIG
Vijf jaar geleden pleitte CD&V 
om de tunnel thv de Gruttolaan 
toegankelijker te maken. Er 
werden metalen geleiders 
gemonteerd maar met de 
geplande  nieuwe wijk Lange 
Thuyn is er meer nodig.

Deze zomer konden we van mooi weer 
genieten. Velen genoten met de voeten in 
het zand aan de strandbars maar de sche-
pen moest zelfs in het zand bijten.

Er ontstond immers een discussie rond 
de stranduitbatingen. De beslissing door 
het Schepencollege om enkele strandbars 
voor één dag te sluiten stootte op hevig 
verzet en sommigen spraken van een on-
gelijke behandeling. Achteraf werd een 
procedurefout ingeroepen om de sanctie 
te annuleren. Was er inderdaad een on-
gelijke behandeling? Of kent de schepen 
zijn eigen reglement en procedures niet?

Voor CD&V moet het reglement duide-
lijk zijn, iedereen moet correct behandeld 
worden en er moet een goed evenwicht 
zijn tussen de uitbatingen op het strand 
en deze op de zeedijk zodat iedereen goed 
zijn brood kan verdienen. 

Hopelijk heeft iedereen er een goed sei-
zoen opzitten en komt er wat tijd vrij om 
op adem te komen. Misschien is onze 
mosselsouper wel een gelegenheid. Noteer 
dan alvast 17 oktober in jullie agenda.

MOET ER NOG 
ZAND ZIJN

Arnold Van Eeghem, 
Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke

arnold.vaneeghem@telenet.be 

Een toegankelijke tunnel is meer dan ooit een must

Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur 
geen toestemming gaf om verder te 
werken aan het schoolgebouw. Op de 
foto VLNR: Eric Wallaert, Arnold Van 
Eeghem, Arlette Vervaecke, Brigitte 
Monbaliu, Sandy Buysschaert en 
Norbert Wallaert
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Jill nam in 2013/2014 het voortouw te-
gen de beslissing van het stadsbestuur om 
éénrichtingsverkeer in te voeren in DSDN-
laan. Samen met de handelaars uit de buurt 
werden via een petitie meer dan 1400 hand-
tekeningen opgehaald in de hoop het stads-
bestuur op hun stappen te doen terugkeren. 
Het leverde haar de titel van “Krak van de 
gemeente” op die jaarlijks uitgereikt wordt 
door de Krant van West-Vlaanderen.

Sandy Buysschaert (Fractievoorzitter): Ik 
heb Jill leren kennen als één van de voor-
trekkers tegen de beslissing om éénrich-
tingsverkeer in te voeren in DSDN-laan. 
Het was toen al duidelijk dat Jill gedreven 
is, een goed dossier kan opstellen en dat ook 
met vuur kan verdedigen. Ik ben blij dat Jill 
zich wil engageren binnen onze groep. De 
verjonging en vernieuwing krijgt opnieuw 
een impuls. 

Jill Merckx: “Na goed nadenken heb ik in-
derdaad besloten om mij te engageren bin-
nen CD&V. Ik studeer momenteel agro- en 
biotechnologie dus dat krijgt uiteraard pri-

oriteit maar als je iets wil verbeteren in uw 
stad kan je niet aan de kant blijven staan. Ik 
wil dat in de eerste plaats doen in de jeugd-
raad. Maar uiteraard speelt mijn achter-
grond, komende uit een zelfstandigenfami-
lie, een rol in mijn engagement en wil ik me 
ook inzetten voor jonge mensen die willen 
starten als zelfstandige. Ik hoop Blanken-
berge voor iedereen aantrekkelijker te kun-
nen maken op een efficiënte, en eenvoudige 
manier. Het imago van Blankenberge bij de 
jeugd opkrikken, positieve beleving voor 
jong maar ook volwassenen, er terug een 
bruisende stad van maken.”
 
Jan De Soete: Met de komst van Jill kan ik 
de ervaring die ik opdeed binnen de jeugd-
raad op een vlotte manier doorgeven. De 

historiek in dossiers kennen is altijd een 
pluspunt. Dossiers als het jeugdhuis, jonge-
rencultuur, kinderarmoede en speelruimte 
zal ik blijven opvolgen maar met de vrijge-
komen tijd kan ik mijn kennis over ruimte-
lijke ordening verdiepen ifv mijn mandaat 
in de GECORO.

Sandy Buysschaert (Fractievoorzitter): “Het 
moet toch de bedoeling zijn om onze inwo-
ners, pendelaars en bezoekers zo weinig mo-
gelijk te hinderen. In het verleden hebben 
we voorstellen gedaan om een mooi, tijdelijk 
voorplein te voorzien. Ook nu hadden we 
de uitzonderingsmaatregel constructief ge-
steund want  we moeten er naar streven om  
reizigers, toeristen en inwoners zo vlug en zo 
goed als kan te onthalen. Heel wat treinreizi-

gers ondervinden dagelijks de  ongemakken.”

Waarom het stadsbestuur die uitzondering 
niet inriep blijft voor ons een raadsel. 

Brigitte Monbaliu (OCMW-raadslid): 
“Ook de bouw van het scholencomplex in 
de Weststraat valt volgens ons onder ‘alge-
meen belang’’. De vraag van de aannemer 
om te mogen doorwerken tijdens de maan-

den juli en augustus, met uitzondering  peri-
ode bouwverlof ,werd door het stadsbestuur 
negatief beantwoord; ook al ging het uitslui-
tend om binnenafwerkingen . Hoe vlug-
ger de werken voltooid zijn, hoe vlugger de  
kinderen hun intrek kunnen nemen in hun 
nieuwe school.
Voor de gezinnen, maar ook voor de mobili-
teit zeer belangrijk .”

Voor CD&V konden beide bouwprojecten 
perfect onder de uitzonderingsregel, eventu-
eel mits voorwaarden op vlak van leveringen. 

“KRAK” BIJ CD&V

STATION EN SCHOLENCOMPLEX ONDER ALGEMEEN BELANG

Neen, geen krak in onze ploeg 
maar integendeel de “Krak van de 
Gemeente 2014”engageert zich 
bij CD&V. Een jonge, gedreven 
jongedame van 18 jaar die 
voorop ging in de strijd tegen het 
éénrichtingsverkeer in de De Smet 
de Naeyerlaan. We stellen graag 
Jill Merckx aan u voor.  

Onze partij is het stationsproject in z’n huidige vorm zeker niet 
genegen. Maar we stellen ons wel de vraag waarom het stadsbestuur 
naliet de uitzonderingsmaatregel ‘Algemeen Belang ‘in te roepen ;dit 
zowel voor het station als voor het scholencomplex in de Weststraat. 

Nieuw talent bij CD&V, Jill Merckx met Jan De Soete  en fractievoorzitter Sandy Buysschaert. Een 
structurele verkeersregeling voor DSDN-laan die met iedereen rekening houdt blijft op de agenda 
staan.



4
8

COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het gemeen-
tebeleid of de CD&Vwerking 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)
 
ww.blankenberge.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdenvblge
 
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

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 H
AH

-b
la

d,
 W

et
st

ra
at

 8
9 

- 1
04

0 
Br

us
se

l -
 e

-m
ai

l: 
lo

ka
al

@
cd

en
v.

be

Zaterdag 17 oktober 2015: Mosselen à volonté
We schudden terug de mosselpotten op. 
Smullen van mosselen à volonté of  “tomaat garnaal”. 

Twee shiften;
Van 12u tot 14u of van 18u tot 20u
Zaal Forum, Kerkstraat 66, Blankenberge

Deelnameprijs:  € 18,00 / voor de leden --- € 22,00 / voor niet-leden
€ 10,00 / kind tot 12 jaar

INSCHRIJVEN TOT 12 OKTOBER
Via storting op BE08 4727 1780 3113 met vermelding van naam, middagshift of 
avondshift, aantal personen en de gemaakte keuze: mosselen of tomaat-garnaal. 

CD&V BEZOEKT DE NIEUWE HANDELSZAKEN

ACTIVITEIT IN DE KIJKER

Bij Peter en Lena die het Huisje van Majutte in de 
Breydelstraat opnieuw publiek toegankelijk maken  
info@majutte.be  

Bij Scizzor’s kapsalon aan de Grote Markt 20

Michel De Vos start met www.water-taxi.be een 
nieuw initiatief te Blankenberge

Een bezoekje aan het Schoonheidsinstituut Anniek 
Lambrecht in de L. Dujardinstraat 9

Op bezoek bij Granny Gears Bikestore in De Smet 
de Naeyerlaan 92

Bij de speciaalzaak voor elektrische fietsen Cool 
Electro Cycles in De Smet de Naeyerlaan 98

Beau Coiffure Sandra, een nieuwe kapperszaak in 
de Weststraat 61

Skateshop Daily Grind op de hoek van de Lan-
gestraat en de Weststraat

We proberen alle nieuwe handelszaken te 
bezoeken. Zijn we er nog niet geweest, geef 
gerust een seintje via contact@cdenvblan-
kenberge.be


