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BLANKENBERGE
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Op de gemeenteraad stelde onze fractie 
voor om ook de verkeerscommissie en 
vooral de inwoners zelf inspraak te verle-
nen rond de mobiliteit in de stad via wijk-
vergaderingen. Zij zijn het die dagelijks ge-
confronteerd worden met de mobiliteit in 
hun buurt en de stad in het algemeen. Zij 
zijn best geplaatst om hun advies te geven. 

Sandy Buysschaert (CD&V Fractie-
voorzitter): “Als CD&V hebben we dan 
ook voorgesteld om wijkvergaderingen te 

organiseren en om per wijk een inventaris 
op te maken van de dagelijkse bekommer-
nissen. Opnieuw weigerde het stadsbestuur 
inspraak te verlenen aan de inwoners. Een 
verkeerde keuze, vinden wij. Inspraak ver-
lenen moet een kerntaak zijn van een lo-
kaal bestuur. Voeling hebben met wat leeft 
is belangrijk. Daarom dat we besloten om 
zelf een bevraging te organiseren. We stelden 
vast dat inwoners graag meewerkten aan de 
bevraging en we konden al heel wat waar-
devolle informatie verzamelen.”

Eind van het jaar sluiten we de online-
enquête om alles te kunnen verwerken  
zodat we binnenkort de resultaten kun-
nen bekend maken.  
 

Wie dat wenst kan nog online zijn of 
haar mening geven via de http://www.
blankenberge.cdenv.be en via de pagina 
“CD&V organiseert wijkbevragingen 
rond de mobiliteit - inspraak is nodig” 
doorklikken naar de enquête

Momenteel zit het stadsbestuur in de voorfase van de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 
Daarbij is er de verplichting om een participatietraject voor te leggen.
Het stadsbestuur wil de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) om advies vragen.  
CD&V steunt die keuze maar vindt dat onvoldoende. 

Op stap in de wijken van Blankenberge en Uitkerke. Op de foto VLNR:  Johan Blomme, 
Brigitte Monbaliu, Yvette Aers, Sandy Buysschaert, Hannelore Coulier en Marc Dhondt.

CD&V wil  
meer inspraak  
VOOR inwoners
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Ons voorstel bestaat er in om van het 
pleintje een warme ontmoetingsplaats te 
maken voor jong en oud. 

Norbert Wallaert (Gemeenteraads-
lid): “Dit pleintje biedt kansen.  Via de 
buurtbewoners werd ons gemeld dat er 
momenteel in de omgeving niks voorzien 
is voor kinderen, niettegenstaande er hier 
toch jonge gezinnen wonen. Een terechte 
opmerking. De ruimte is er om enkele 
speeltoestellen te plaatsen, aangevuld met 
bankjes, zodat mama’s en papa’s of grootou-
ders er met hun kinderen en kleinkinderen 
leuke momenten kunnen beleven.”

Aanvullend op ons voorstel kwam er al 
onmiddellijk reactie uit de buurt met aan-
vullende ideeën. Zo zou er ook een petan-
quebaan kunnen aangelegd worden. Er is 
plaats genoeg.

“Voor CD&V staat het vast dat dit plein-
tje alle troeven heeft. Het is een locatie met 

Pleintje Prinsenlaan als warme ontmoetingsplaats
Recent werd de laatste hand gelegd aan de heraanleg van de 
Prinsenlaan, en omliggende straten. De beplanting op het pleintje 
werd verwijderd waardoor er een open ruimte vrijkwam. CD&V dacht 
al wat stappen verder en bracht  volgend voorstel in de gemeenteraad.

worden voor deze buurt”, zegt CD&V-
fractievoorzitter Sandy Buysschaert.
Alvast een positieve noot, ons voorstel 
zou meegenomen worden in de opmaak 
van een totaalplan met locaties waar er 
nog enkele speeltoestellen worden bijge-
plaatst. CD&V zal dit van nabij opvolgen 
of er woord wordt gehouden.

Een warme ontmoetingsplaats voor jong en oud. Op de foto VLNR:  Sandy Buysschaert, Marc 
Dhondt, Sophie Van Kerckhove, Norbert Wallaert, Jan De Soete, Anne-Marie Hoornaert, Brigitte 
Monbaliu en Johan Blomme.

duidelijk overzicht en volop zonlicht Door 
er een goede invulling aan te geven kan dit 
een aangename, sociale ontmoetingsplaats 

De herfstvakantie was een voltreffer. Dankzij het mooie weer vonden 
velen de weg naar Blankenberge. Met de Halloweenstoet en de andere 
activiteiten was er een uitgebreid programma om aan te bieden. Win-
tertoerisme heeft potentie, nu komt het erop aan om te blijven investe-
ren. Stilstaan is achteruitgaan.

Onder het beleid van een CD&V-sche-
pen groeide de Bloemencorso uit tot wat 
hij vandaag is. Onder het beleid van een 
CD&V-schepen ontstond ook de Hal-
loweenstoet. Ook voor het Carnaval 
hebben we steeds onze inspanningen 
geleverd. Onder andere via Jan De Soete 
met de dossieropbouw om Immaterieel 
Cultureel Erfgoed te kunnen worden. 
Zowel Bloemencorso, Carnaval en Hal-
loween zijn mooie initiatieven die veel 
volk naar Blankenberge brengen.

De huidige schepen van Middenstand 
(NVA) krijgt heel wat mooie initiatieven 
in haar schoot geworpen. Nu komt het 
er op aan om te blijven investeren en te 

blijven groeien. 
CD&V is voorstander om via financi-
ele incentives impulsen te geven om de 
kwaliteit van de wagens en groepen in de 
Halloweenstoet nog meer te laten groei-
en. De reactie in de pers van de schepen 

“dat ze zich afvraagt hoe CD&V dit zou 
verbeteren” lijkt ons geen goede houding 
om beleid te voeren. Altijd streven naar 
beter moet toch de bedoeling zijn?

Investeren in het wintertoerisme zodat 
Blankenberge aantrekkelijk is in elke 
periode van het jaar is noodzakelijk. De 
toekomst van ons Carnaval veilig zet-
ten hoort daar ook bij. Komt er nog een 
loods? De tijd dringt!

Investeren in wintertoerisme belangrijk
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Brigitte Monbaliu (OCMW-raadslid): 
“Blankenberge scoort goed op vlak van 
toegankelijkheid. De GAR (Gehandi-
capten Advies Raad) doet mooi werk. Als 
stad opgenomen worden in het project 
Zon, Zee, Zorgeloos, dat ernaar streeft 
om iedereen de kans te kunnen geven 
om te genieten van de zee en het strand, 
zou een mooie kroon op het werk zijn. 
Er zijn al vele faciliteiten voorhanden en 
het vergt nog een kleine inspanning van 
het stadsbestuur om erkend te worden als 
badstad met een toegankelijk strand. In 
2012 werd er nog meer dan €400000 uit-
getrokken door minister Crevits (CD&V) 
om de tunnel aan de Charlierhelling te 
renoveren en eveneens te voorzien in een 
aangepaste toegangshelling.”

BLANKENBERGE ONTBREEKT IN HET RIJTJE
Met het initiatief Zon, Zee, 
Zorgeloos werkt de provincie 
West-Vlaanderen samen met 
de kuststeden om toegankelijke 
stranden voor personen met een 
handicap te realiseren. Na 10 
jaar ontbreekt Blankenberge nog 
steeds in het rijtje.

Streven om een 
badstad te zijn 
waar iedereen 
zich welkom voelt.  
Op de foto VLNR:  
Marc Dhondt, 
Norbert Wallaert, 
Brigitte Monbaliu, 
Sandy Buys-
schaert en Eric 
Wallaert.

Ondertussen zijn we 3 jaar verder en moe-
ten we vaststellen dat Blankenberge nog 
steeds ontbreekt als toegankelijke badstad 
in de communicatie van Zon, Zee, Zor-
geloos. 

Sandy Buysschaert (CD&V-fractievoor-
zitter): “Wat nog ontbreekt is een toegan-
kelijke douche en de bereidheid van het 
stadsbestuur om een assistent te voorzien 
van 1 juli tot 31 augustus, telkens van 
10u30 tot 18u30. Om dit alles op te star-
ten is er een subsidie van €18000 voorzien 

door de Provincie West-Vlaanderen. In de 
gemeenteraad vroegen we om de reste-
rende stappen alsnog te zetten. Het VLD/
NVA-bestuur had daar geen oren naar en 
stemde tegen.” 

Excuses van de bevoegde schepen als zou-
den er 7 personen nodig zijn om de assis-
tentie te voorzien spraken we met klem te-
gen. Een simpele rekeningsom toont aan 
dat dit met 3 mensen kan gedaan worden. 
Een fulltime werkt 20 dagen, er zijn 60 
dagen in de grote vakantie. Dus…” 

Veiliger oversteken na tussenkomst CD&V
Ongetwijfeld hebt u het al gemerkt 
dat er met de vernieuwing van het 
wegdek in de Marie-Josélaan ook 
zebrapaden zijn geschilderd. Een 
positief gevolg op onze tussenkomst in 
de verkeerscommissie. Een goede zaak!

Marc Dhondt (verkeerscommissie): “Omwonen-
den spraken ons aan voor een betere visuele aandui-
ding voor overstekende voetgangers. Na een bezoek 
ter plaatse stelden we vast dat er ruimte was om te 
verbeteren  en hebben de vraag om extra zebrapaden 
(in september 2013) meegenomen  naar de verkeers-
commissie. Omwille van de geplande asfalteringswer-
ken was het wat wachten (september 2015) want het 
stadsbestuur was van mening dat de zebrapaden niet 
vroeger konden geschilderd worden.” 

Maar, uiteindelijk zijn ze er en dat is een goede 
zaak voor de voetgangers en het zal ook voor auto-
bestuurders duidelijker zijn. De proef op de som. Gebruik makend van de nieuwe zebrapaden. 

Op de foto VLNR:  Marc Dhondt, Sandy Buysschaert, Norbert Wallaert, 
Trees Vankersschaever en Anne-Marie Hoornaert
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NIEUWJAARSRECEPTIE
CD&V BLANKENBERGE-UITKERKE 

Zaterdag 09 januari 2016 vanaf 18u30 uur

Gastspreker:
Dhr. Frank Lescrauwaet

(Algemeen directeur AZ ZENO)

ZAAL FORUM 
KERKSTRAAT 66 
BLANKENBERGE

Lokale bestuursverkiezingen: 
Vanaf 18u30 kunnen de CD&V leden hun stem uitbrengen voor de lokale verkiezingen

Iedereen van harte welkom!
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid 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
www.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
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Ook dit najaar verviel het huidige stadsbestuur in haar oude gewoonte. Geen in-
spraak verlenen, niet luisteren naar argumenten. Het dossier “De Lange Thuyn” is 
daar een zoveelste voorbeeld van. Vele omwonenden hebben een grote ongerustheid. 
Vooral de hoogbouw en de verkeersontsluiting zijn de voornaamste hete hangijzers. 
Ondanks gefundeerde bezwaren had het stadsbestuur weinig zin om de plannen 
aan te passen. Onze CD&V-raadsleden hebben er herhaaldelijk op gehamerd en 
vroegen het stadsbestuur haar huiswerk opnieuw te doen.  Door de immense druk 
uit de oppositie en de bevolking stelden we vast dat het stadsbestuur een beetje gas 
terug nam. Maar is het voldoende? We blijven druk zetten. 
Maar we kunnen er niet omheen dat er al drie jaar een chaotisch beleid wordt ge-
voerd, wat tot ongenoegen leidt bij de bevolking. CD&V is op vandaag een stabiele 
factor en heeft reeds 10-tallen constructieve voorstellen voorgelegd, echter steeds af-
gekeurd. We gaan verder voor een constructieve oppositie en dragen daarbij overleg 
en dialoog met de inwoners hoog in het vaandel. Zo organiseren we onze wijkbe-
vragingen, waarvan de resultaten binnenkort worden mede gedeeld.
Een nieuw jaar komt er aan dat we samen met jullie op onze nieuwjaarsreceptie van 
9 januari 2016 willen opstarten.
We blijven steeds open staan voor alle vragen van iedere inwoner om zo te zoeken naar 
een passende oplossing.

Halfweg maar veel ongenoegen

Arnold Van Eeghem, 
Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke
arnold.vaneeghem@telenet.be 


