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In storm naar 
het eindejaar
Na de zomer kwamen we tijdens de 
herfst in stormachtig politiek klimaat 
terecht. CD&V heeft daarbij toch heel 
wat bedenkingen. Dat het beleid de 
voorbije periode allesbehalve transpa-
rant is, er geen ruimte is voor inspraak, 
dat ondervonden velen al aan de lijve. 
En de chaotische wijzigingen in het 
politieke bestuur zijn zeker niet bevor-
derlijk voor een goede en efficiënte 
werking. Maar zoals beloofd tijdens de 
verkiezingen blijft CD&V “ook als het 
stormt” verder gaan voor een construc-
tieve oppositie. We blijven gaan voor 
resultaten. Je leest er verder in dit num-
mer meer over.
Ondanks deze woelige tijden kondigt 
zich een nieuw jaar aan. Laat ons vooral 
in samenhang het nieuwe jaar ingaan. 
Om dit in te zetten nodigen wij jullie 
alvast uit op onze nieuwjaarsreceptie 10 
januari 2015, zaal Forum in de Kerk-
straat.
We staan zoals altijd klaar voor iedere 
inwoner, om te luisteren naar zijn of  
haar vragen en 
ze zo mogelijk 
op te lossen. 
CD&V wenst 
u allen een 
prettige kerst 
en een gelukkig 
nieuw jaar.

Arnold Van Eeghem
Voorzitter 

CD&V Blankenberge-Uitkerke
arnold.vaneeghem@telenet.be 

Bij de opstart van de kindergemeenteraad waarschuwde JONG 
CD&V voor de manier waarop de kindergemeenteraad ingevuld 
zou worden. Kinderen beïnvloeden in hun keuzes en enkel om 
op de foto staan was voor ons geen optie. We hebben dit van 
dichtbij opgevolgd.

Lees meer hier, op pagina 4!

Advies Kindergemeenteraad is 
schot in de roos

Jan De Soete en Stijn Verté 
van JONG CD&V, die van 
nabij de invulling van de 
speelpleintjes opvolgen.

Nieuwjaarsreceptie
CD&V Blankenberge-Uitkerke 
Iedereen van harte welkom

Zaterdag 10 januari 2015
Deuren open om 18.30 uur

ZAAL FORUM 
KERKSTRAAT 66 - BLANKENBERGE

Gastspreker:
Tom Vandenkendelaere
Onze Europarlementariër uit West-Vlaanderen
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Advies Kindergemeenteraad is 
schot in de roos

Dienstverlening De Bollaard
betaalbaar houden

Jan De Soete (Voorzitter 
JONGCD&V): “Via de jeugdraad 
werkte JONGCD&V mee aan een 
systeem voor een kindergemeenteraad 
die kinderen aan het woord laat. Vorig 
schooljaar vond de eerste kinderge-
meenteraad plaats en dit leidde tot het 
advies over speelruimte, geformuleerd 
door  de kinderen zelf. Naast een advies 
leren de kinderen ook dat er verschil-
lende meningen zijn en hoe ze met 
elkaar in debat kunnen gaan. Kinde-

ren geven op deze manier een extra 
betekenis aan hun stem. JONGCD&V 
is dan ook voorstander om de kinder-
gemeenteraad verder op deze wijze 
te organiseren, voor ons een blijvend 
aandachtspunt.”    

We zijn blij dat het advies dat de kin-
deren uitbrachten ook vele elementen 
over speelruimte bevat die ook wij een 
warm hart toedragen. Samen kunnen 
we ons daar voor inzetten.

Brigitte Monbaliu (Fractieleider 
OCMW-raad): “Om dit te realiseren 
hebben we een aantal voorstellen ge-
daan. Voor de warme maaltijden willen 
we 2 tarieven hanteren: Een sociaal 
tarief  voor mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming en een gewoon tarief  

voor mensen die gebruik maken van 
het restaurant omwille van het sociale 
contact.”
Voor het dagcentrum de Vierboete vin-
den wij een prijsstijging geen goede zaak. 
Deze dienstverlening richt zich tot een 
specifieke doelgroep: de zorgbehoeven-

de en het betekent een grote ondersteu-
ning voor hun mantelzorgers. Mensen 
zolang mogelijk thuis laten wonen, mits 
de nodige ondersteuning, is voor CD&V 
een basisprincipe van het sociaal beleid.
Brigitte Monbaliu (Fractieleider 
OCMW-raad): “Uit solidariteit kunnen 
de huurprijzen voor het gebruik van de 
zalen in de Bollaard aangepast worden, 
enkel nog gratis gebruik voor stads- en 
OCMW-diensten. Andere organisaties 
die over financiële steun beschikken 
voor hun werking (Huur is een onder-
deel van hun werking) moeten op een 
gunsttarief  kunnen rekenen omwille van 
hun maatschappelijk dienstverleningska-
rakter.”
Een prijsstijging van €1 voor de vereni-
gingen is verdedigbaar daar er rekening 
moet gehouden worden met algemene 
onkostenverhogingen (energie, loon-
kosten, poetsen e,a,). Dit is voor ons 
dé maximum verhoging; verenigingen 
zijn meestal zelfbedruipend  en  kunnen 
weinig rekenen op financiële overheids-
steun.

Dienstencentrum De Bollaard kampt met een verlies van 
€264.000. Een niet gering bedrag dat naar beneden moet. De 
meerderheid wil op verschillende manieren extra inkomsten gene-
reren. We denken constructief mee maar laat duidelijk zijn, voor 
CD&V mag sociale dienstverlening wat kosten want de toeganke-
lijkheid is van primordiaal belang: het moet betaalbaar zijn, maar 
voor de juiste doelgroep.

Brigitte Monbaliu aan het diensten-
centrum De Bollaard
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Niets is wat 
het lijkt

Ontwerp nieuw statuut badkarhouders

Vorig jaar kregen we bericht dat er een 
bouwvergunning nodig was. Uiteraard 
willen we in orde zijn met de regelgeving 
en begonnen we aan het “papierwerk”. 
Een eenvoudige dossiersamenstelling 
bleek te volstaan.  Maar niets is wat het 
lijkt, zo ondervond onze secretaris.
Marc Dhondt (secretaris CD&V): “Er 
werd mij gevraagd om een aanvraagdos-
sier op te maken met het oog op het 
bekomen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor het plaatsen van 5 
borden met een nieuwjaarsboodschap. 
Na het doorworstelen van de aanstiplijst, 
bestaande  uit een 5-tal pagina’s uitleg, 

na een 4-tal bezoeken aan het stadhuis 
en 160 fotokopieën later dacht ik mijn 
taak tot een goed einde gebracht te heb-
ben.” 
Maar, … plots kregen we te horen dat 
er nog een openbaar onderzoek moest 
gebeuren voor de locaties die binnen 
een bepaald BPA vallen. Omwonenden 
aanschrijven om een tijdelijk bord te 
plaatsen. Wij stellen ons de vraag  hoe  
jeugd-, sport- en andere verenigingen 
nog de moed gaan vinden om iets te 
organiseren als ze telkens door deze 

regelgeving moeten om tijdelijk wat 
reclame te maken voor hun evenement 
of  fuif. 
“Hoog tijd om aan te dringen bij de 
Vlaamse Overheid om ook hier een ad-
ministratieve vereenvoudiging na te stre-
ven. Overtuigd dat ook de stadsdiensten 
meer prioritaire zaken te doen hebben, 
besloten we de in aanvraag zijnde dos-
siers in te trekken. Ondertussen hebben 
wij alvast besloten om de goeie oude 
aanhangwagen terug van stal te halen”, 
besluit Marc Dhondt.

Sophie Van Kerckhove (CD&V Ge-
meenteraadslid): “Op de eerste plaats 
is er de uitbreiding van uren waarop 
drankverkoop is toegestaan tijdens de 
vuurwerkdagen. Na heel wat bezoe-
ken aan Horecauitbaters op de zeedijk 
moesten mijn collega’s Sandy Buysschaert 
en Norbert Wallaert vaststellen dat die 
mensen totaal niet op de hoogte waren 
van de geplande uitbreiding voor drank-
verkoop. Nochtans werd er gevraagd om 
een goeie communicatie aan te houden 

over eventuele wijzigingen.  De vrees 
van verschillende uitbaters op de zeedijk 
dat dit opnieuw een stap is in de richting 
van verdere concurrentie is dan ook niet 
verwonderlijk. En de vraag, wordt er 
binnenkort eten gegeven? is zeer actueel. 
CD&V pleit dat het evenwicht bewaard 
blijft zodat de leefbaarheid van onze han-
delszaken op de zeedijk mogelijk blijft.”
Tweede bedenking gaat over de authen-
tieke badkarren die niet meer verplicht 
zou zijn om op te nemen in de stran-

duitbating. Er worden veel inspanningen 
geleverd voor ons erfgoed, vele vrijwil-
ligers doen dat met veel inzet en enthou-
siasme maar nu de badkar op wielen, die 
toch een belangrijk gegeven is binnen 
ons erfgoed, niet meer laten opnemen 
is onbegrijpelijk. We betreuren dat, en 
kunnen hier niet akkoord mee gaan. Ook 
hier geen advies gevraagd aan erfgoedver-
enigingen

Ieder jaar proberen we onze 
eindejaarswensen over te bren-
gen aan de bevolking. Tot twee 
jaar terug ging dat vrij soepel. 

Op de gemeenteraad van 
4 november 2014 werd het 
nieuw statuut voor de bad-
karhouders voorgelegd. Op 
de extra gemeenteraad van 18 
november 2014 was het plots 
verdwenen van de agenda. Bij 
het ontwerp zoals oorspron-
kelijk voorgelegd hadden wij  
ernstige bedenkingen.

Marc Dhondt bracht vele bezoekjes 
aan de dienst stedenbouw om dit 
bord in het straatbeeld te kunnen 
plaatsen.

Voor Sophie Van Kerckhove, Norbert Wal-
laert en Sandy Buysschaert is een goed 
evenwicht tussen strandbarhouders en 
Horecauitbaters op de zeedijk essentieel



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  
(contact@cdenvblankenberge.be)
www.cdenvblankenberge.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/cdenvblge

Colofon
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Bomen Groenestraat
worden toch vervangen
Het al dan niet vervangen van de bomen in de Groenstraat 
had heel wat voeten in de aarde. Op de informatievergadering 
over de heraanleg van de voetpaden in de buurt werd immers 
eerst gesteld dat de bomen in de Groenestraat en Ooststraat 
niet vervangen zouden worden.

Zowel onze voorzitter Arnold Van Eeg-
hem als verkeersspecialist Marc Dhondt 
waren op die infovergadering en stelden 
het onbegrip van de buurt vast toen ze de 
stelling van het stadsbestuur te horen kre-
gen. Uiteindelijk werden de woorden inge-
slikt om de problematiek te verwijzen naar 
een ultiem overleg tussen de stadsdiensten. 
CD&V wachtte het overleg niet af. 

Verkeersspecialist Marc Dhondt, gemeen-
teraadslid Norbert Wallaert en fractie-

voorzitter Sandy Buysschaert gingen ter 
plaatse de situatie bekijken. Op basis van 
hun vaststellingen heeft CD&V een brief  
gericht aan het stadsbestuur met krachtige 
argumenten om toch over te gaan tot het 
vervangen van de bomen. 

We geven nog even onze argumenten mee
1/ Bomen niet in proportie met straatbeeld  
2/ Bomen verduisteren de straat, beperken de licht-
inval van de bewoners en de openbare verlichting 
verliest haar nut  

3/ Bladeren vallen in dakgoten en daken  
4/ Verkeersborden zijn niet meer duidelijk 
5/ Wortels steken de tegels van het voetpad om-
hoog, alsook  in sommige voortuinstroken 
6/ Geen duurzame vernieuwing mogelijk door 
opstekende wortels 

Uiteindelijk werd beslist om de bomen te 
vervangen en te reduceren. In de Groenes-
traat wordt 1 boom op 2 vervangen. In de 
Prinsenlaan 2 op 3 bomen

Activiteitenkalender 2015
10-01-2015 vanaf  18u30: Jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie (*)
Iedereen welkom om te klinken op het 
nieuwe jaar – gastspreker uit de nationale 
politiek
Locatie: Zaal FORUM in de Kerkstraat 66
Organisatie: CD&V en haar geledingen

17-01-2015: Nieuwjaarsontmoeting 
christelijke verenigingen

13-02-2015: Valentijnsmenu
(*Gewijzigde datum) 

Locatie: Restaurant DE BOEIE, Zeedijk
Organisatie: CD&V 50+. 

8-03-2015 om 11u : Oranje Borrel (*)
Locatie: Taverne GENTLEMAN aan het 
Leopold III-plein
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitker-
ke en haar geledingen

24-04-2015: Jaarlijkse daguitstap (*)
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitker-
ke en haar geledingen

10-05-2015: Fietsen met de buren (*)
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitker-
ke en CD&V Zuienkerke

26-06-2015: Jaarlijkse BBQ (*) 
Locatie: De Kerkewegel te Uitkerke
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitker-
ke en haar geledingen

(*) Meer gedetailleerde informatie in een volgende 
publicatie en op onze website 

www.cdenvblankenberge.be 

Openbare verlichting heeft momenteel geen nut


