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Klantvriendelijk 
parkeerbeleid
Geen prioriteit voor VLD en Sp.a

De lange winterperiode ligt gelukkig achter ons. Hopelijk krijgen we nu een mooie en lange zomerperiode waar we 
hier in Blankenberge de vele toeristen zullen mogen ontvangen. Tijdens deze lange winterperiode heeft de CD&V 
ploeg Blankenberge-Uitkerke alvast niet stil gezeten. Er werd door onze mandatarissen heel wat werk verzet. Ook 
onze vertegenwoordigers in de diverse organen en werkgroepen deden daar zelfs meer dan het noodzakelijke. 
Verder in dit nummer meer daarover. In de vorige editie had ik het onder andere over de verdere uitbouw, verster-
king en verjonging van de CD&V-ploeg. Ik kan jullie met trots meedelen dat we daar in die korte periode al heel 
wat werk van hebben gemaakt. Zo konden we al een aantal nieuwe bestuursleden verwelkomen die samen met de 
bestaande ploeg zullen meewerken aan de toekomst.

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

Werken naar de zomerperiode toe

Onze verkeersspecialist Marc 
Dhondt werkte een voorstel uit 
om de controles op bewoners-
kaarten en parkeerabonnemen-
ten klantvriendelijker te laten 
gebeuren. Op de gemeenteraad 
van 19 maart 2013 agendeerde 
onze CD&V-fractie dit voorstel 
en u raadt het al… VLD en Sp.a 
stemden TEGEN.

Sandy Buysschaert (CD&V Fractievoor-
zitter): “Kern van het voorstel is om de gege-
vens van de bezitters van een bewonerskaart 
of  een parkeerkaart te koppelen aan de hand-
terminal van de parkeerwachters. Op basis van 
de nummerplaat van de wagen kan men dan 
controleren. Klantvriendelijk want de bestuur-
der moet zich geen zorgen maken of  de kaart 
goed zichtbaar is, kan ze niet meer vergeten 
en sluit daardoor uit dat de parkeerwachter 

toch een retributie uitschrijft en de klant door 
een administratieve molen moet om dit recht 
te zetten. Administratieve vereenvoudiging, 
klantvriendelijkheid, milieuvriendelijk, begrip-
pen die als een evidentie moeten beschouwd 
worden in een beleidsploeg. 
Maar niet bij de VLD / Sp.a beleidsploeg 
want ze stemden TEGEN. Met argumenten 
die vlug doorprikt waren. 
Op pagina 4 zetten we ze eventjes op een rij.

“Marc Dhondt, die het voorstel vorm gaf, en de raadsleden die het naar de gemeenteraad brachten, Brigitte Monbaliu, Ilya Aerts en Sandy Buysschaert”



Klantvriendelijk 
parkeerbeleid

In uw agenda 

Zeedijk 
verzandt

Argument VLD en Sp.a: In Knokke negatief  geëvalueerd
Antwoord van CD&V: Er zijn eveneens steden waar het positief  geëva-
lueerd wordt – zie Kortrijk – misschien eens te rade gaan bij de collega in 
Kortrijk
RESULTAAT: ARGUMENT ONDERUIT GEHAALD

Argument VLD en Sp.a: Verbinding is niet altijd gegarandeerd
Antwoord van CD&V: Dat is ook soms het geval bij het sms parkeren. Zal 
de VLD en Sp.a het sms parkeren dan stopzetten? En muziek stuurt men wel 
draadloos door de straten? Dan lukt het wel.
RESULTAAT: ARGUMENT ONDERUIT GEHAALD

Argument VLD en Sp.a: Controleren duurt langer dan met een kaart
Antwoord van CD&V: Dat kan men dan ook stellen van het SMS parkeren, 
en toch maakt men er gebruik van. 
RESULTAAT: ARGUMENT ONDERUIT GEHAALD

Marc Dhondt
Verkeerscommissie

marc.infopol@skynet.be
GSM 0475 616834

Sandy Buysschaert: “En daar schort 
het. Blijkbaar is het geen prioriteit 
voor VLD en Sp.a om de toeristen een 
warme welkom te geven. De zeedijk ligt 
er alles behalve opgeruimd bij. Grote 
hopen zand liggen verspreid op ver-
schillende plaatsen op de zeedijk.” 
Sophie Van Kerckhove: “Handelaars 
spraken er ons over aan. Een zeedijk vol 
zandophopingen geeft geen warme wel-
kom. Integendeel, het geeft de indruk 
dat het beleid slaapt. Iedere zelfstandige 
doet zijn uiterste best om zijn terras een 
mooie, frisse indruk te geven en dan 
constateert men dat het lokale beleid 
zich de moeite nog niet eens getroost 
om de zeedijk deftig proper te maken.”
CD&V drong er op aan om werk te 
maken van een onderhoudsbeurt van de 
zeedijk. 

Sophie Van Kerckhove, die de Horeca 
en Middenstand opvolgt is te bereiken 
via sophie.vankerckhove@skynet.be of 

via GSM 0478 202435

CD&V werkte een voorstel uit om de controles op bewonerskaar-
ten en parkeerabonnementen klantvriendelijker te laten gebeuren. 
Maar VLD en Sp.a stemden TEGEN.

Paasweekend, meestal een 
topper, maar afhankelijk van 
de weersomstandigheden. 
Toch hebben we veel zelf in de 
hand, de mensen moeten zich 
welkom voelen.
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Sandy Buysschaert, Sophie Van Kerck-
hove en Norbert Wallaert zagen met lede 
ogen hoe slordig de zeedijk er tijdens het 
topweekend bij lag

Daguitstap Vlaams Parlement en VRT
Vrijdag 7 juni 2013

Op vrijdag 7 juni organiseert CD&V Blankenberge-Uitkerke terug zijn jaarlijkse 
daguitstap.
Vertrek: 08u00 aan de bushalte tussen de kleine kerk en het stadhuis.
• Begeleid bezoek aan het Vlaams Parlement.
• Bezoek aan het hoofdkwartier van CD&V met lekkere lunch.
• In de namiddag een begeleidend bezoek achter de schermen van de VRT.
Omstreeks 18u00 terug in Blankenberge.

Dit ganse dagprogramma voor:
€ 44 voor leden
€ 49 voor niet-leden, alles inbegrepen.

Inschrijven kan vanaf  heden bij Noortje Lamote noortjelamote@telenet.be 
En door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE08 4727 1780 3113 
van de CD&V Blankenberge-Uitkerke
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 54.



Voor onze stad!

Peter Gadeyne, directeur in het Vrij Basis 
Onderwijs kent de problematiek rond 
kinderopvang. Veel kinderen zijn schoolrijp 
aan 2,5 jaar maar de ouders wagen de stap 
niet naar de school daar ze in de vakanties 

geen opvang hebben voor de kinderen. Als 
toenmalig OCMW-raadslid voor CD&V 
stelde hij reeds in 2005  voor om school en 
kinderopvang te combineren. Dit voorstel 
werd echter niet weerhouden. Maar…

Brigitte Monbaliu: “Op de OCMW-
raad van 21 maart 2013 werd een nieuw 
huishoudelijk reglement voor de kribbe 
’t Schelpje goedgekeurd. Voortaan kun-
nen kinderen van 2,5 jaar die schoolrijp 
zijn én naar school gaan én de eerstvol-
gende vakantie opgevangen worden in het 
kinderdagverblijf  ‘t Schelpje. Voor veel 
ouders, maar ook voor de school een goede 
oplossing.
Zo zie je maar, goede voorstellen worden 
vroeg of  laat gerealiseerd!”

Brigitte Monbaliu
OCMW-fractieleider

monbaliu.brigitta@skynet.be
TEL 050 414161

Aanwezig zijn op  info- en studiedagen lijkt 
niet de prioriteit van VLD/Sp.a.

Eerste vaststelling: Infoavond rond het 
Kustveiligheidsplan van Minister Crevits 
(CD&V) die georganiseerd werd op maan-
dag 11 maart 2013. Als excuus werd gesteld 
dat ze reeds op de hoogte waren. Hetzelfde 
zou je kunnen stellen van andere kustge-
meenten maar die waren wel aanwezig.

Tweede vaststelling: Studiedag van het 
Agentschap Ondernemen die werd inge-
richt op initiatief  van Minister-President 
Kris Peeters (CD&V). Tijdens die studiedag 

werden een reeks initiatieven toegelicht hoe 
een beleidsploeg hun handelskern kan ver-
sterken. Ook bestaande initiatieven werden 
er besproken. 
Toch belangrijk om er te zijn. Waarom? 

U leest er alles over in het artikel “Werken 
voor de deur”

Sandy Buysschaert
Fractievoorzitter gemeenteraad
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Norbert Wallaert, Sophie Van Kerckhove en Sandy Buysschaert 
met Minister President Peeters tijdens de studiedag. 

Sophie Van Kerckhove, Brigitte Monbaliu en Jan De Soete aan de nieuwe Crèche

Jan De Soete (Jong CD&V Voorzitter): 
Dit advies zou opgesteld zijn voor de 
aankoop van nieuwe speeltoestellen op 
het strand ter hoogte van de Brislam waar 
de werking van @4us en Speelberghe 
doorgaat. Raar dat het advies dan niet in 
het dossier zat. Zelf  zou ik een positief  

advies geven, maar met de opmerking om 
de toestellen toegankelijk te maken tussen 
Pasen en oktober en buiten de uren van 
de speelpleinwerking.

 jan.de.soete@telenet.be
GSM 0492 314744

Op de gemeenteraad van maart stelde onze jongerenvoorzitter, 
als lid van de jeugdraad en de werkgroep speelruimte, vast dat 
de schepen van jeugd een advies heeft van de jeugdraad waarvan 
deze laatste niet op de hoogte is. 

“Jan De Soete, onze jongerenvoorzitter 
volgt de jeugddossiers grondig op”

Zoals goede wijn… 
hebben ook goede voorstellen rijpingstijd nodig!

Nieuwe speeltoestellen: geen advies gevraagd
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Werken voor de deur, VLD en Sp.a in gebreke

Verdwaalpalen moeten verfi jnen, 
niet verdwijnen

Norbert Wallaert (CD&V-gemeen-
teraadslid): “Deze investering zal een 
mooie meerwaarde zijn, maar het is de 
taak van het lokale beleid om de omwo-
nenden goed te informeren. Een belang-
rijke groep binnen die omwonenden zijn 
de lokale handelaars.  Vooral omdat zij 
in moeilijke omstandigheden hun brood 
moeten blijven verdienen.”

Sandy Buysschaert (CD&V-Fractie-
voorzitter): “Jammer genoeg moesten 
we vaststellen dat de meesten, om niet te 
zeggen allemaal, niet op de hoogte waren 
gebracht door de lokale overheid over 
de maatregelen die er bestaan. Dankzij 
Kris Peeters (CD&V) is er het initiatief  
“Rentetoelage bij openbare werken”. 
Kort opgesomd: De Vlaamse overheid 
komt tussenbeide in de rentelast van een 
overbruggingskrediet die werd aangegaan 

om het tijdelijk cashfl ow probleem op te 
vangen of  komt tussenbeide in de intrest 
die de onderneming betaalt gedurende de 
periode van de openbare werken. Voor 80 
% of  100 % al naargelang de duurtijd van 
de werkzaamheden.”
Toch een niet te onderschatten steuntje in 
de rug!

Meer info en alle documenten vindt u op http://
www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken 

 

Norbert Wallaert: te bereiken via 
norbert.wallaert@telenet.be 

of via GSM 0498 441346
Sandy Buysschaert: te bereiken via

 sandybuysschaert@telenet.be 
of via GSM 0486 620253

Met argumenten als “het grote aantal 
verloren kinderen bewijzen dat de palen 
geen nut hebben” komt de meerderheid 
af. Absurd. Hoeveel kinderen vonden 
de weg terug dankzij die palen? Dat 
is gewoon niet te meten. Maar steeds 

meer wordt duidelijk dat het vooral de 
centen waren die een rol speelden. 

CD&V heeft onmiddellijk gereageerd 
en haar ongenoegen geuit. Samen crea-
tief  nadenken over hoe we het verloren 

lopen van kinderen kunnen beperken 
is de uitdaging. Laat één ding duidelijk 
zijn, de centen moeten van absoluut 
ondergeschikt belang zijn. Als één kind 
de weg terug vindt, dankzij die palen, 
dan zijn de centen goed gebruikt!

Maar gelukkig zal de Provincie, via 
Westtoer, een initiatief  ondernemen. 
Veiligheid voorop!

Aansluitend aan dit artikel verwijzen we naar onze website www.cdenvblankenberge.be 
waar “Onze Columnist” aan het woord is over het komende zomerseizoen.

Wie het nog niet gemerkt heeft, 
was de voorbije maanden niet 
in ’t Steedje. Het volgende luik 
aan de vernieuwingswerken 
tramdoortocht zijn volop aan 
de gang. Investeringen via 
Minister Crevits, gebrek aan 
informatie via VLD/Sp.a

CD&V is  verbijsterd over de  uitspraak van de Open VLD- Sp.a 
meerderheid. Het nut van de verdwaalpalen wordt in twijfel ge-
trokken. Toevallig als er na 23 jaar voor het eerst een bijdrage 
gevraagd wordt?

Sandy Buysschaert en Norbert Wallaert brachten een bezoek 
aan de zelfstandigen en gaven hen de nuttige uitleg.


