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Voorwoord voorzitter

Als voorzitter kan ik trots terugblikken op 
onze geslaagde nieuwjaarsreceptie met de 
toelichting toekomst ziekenhuiscampus 
Blankenberge en de interne bestuursver-
kiezingen. Onze leden konden hun stem 
uitbrengen en gaven terug hun vertrou-
wen. Ik kreeg de kans om mezelf op te 
volgen met 90 % van de stemmen. Marc 
Dhondt werd met 87 % verkozen als seni-
orenvoorzitter.
Als gastspreker hadden we dhr.  Frank 
Lescrauwaet, Algemeen directeur van AZ 
ZENO, waaronder ook ons Blankenbergs 
ziekenhuis valt. Hij gaf er een boeiende 
toelichting en belangrijke informatie over 
de toekomst van ons ziekenhuis. U leest er 
verder meer over.
Op politiek vlak zijn we halfweg de legisla-
tuur. Onze CD&V-ploeg is een construc-
tieve en stabiele factor in de gemeenteraad. 
De permanente leidraad is het toekomst-
gericht denken voor stad,  inwoners en 
toeristen. We willen op die ingeslagen weg 
verdergaan. Het streefdoel is om, dankzij 
de uitbreiding en verjonging van onze be-
stuursploeg, met een sterke ploeg klaar te 
staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
CD&V wil vanaf 2018 terug garantie bie-
den aan onze inwoners voor stabiliteit in 
het beleid. Wat met de huidige meerder-
heid niet het geval is.
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BLANKENBERGE

TOEKOMSTGERICHT DENKEN: 
KINDERBOERDERIJ

GOED GEZIND 

ONDERWEG

Het is een opmerking die we dikwijls te horen krijgen bij de midden-
standers, “We moeten meer jongeren naar Blankenberge krijgen”... Hoe 
kunnen we dit realiseren? Door toekomstgericht te denken. 

Eén van onze kritieken op het huidige beleid is het ontbreken van een langetermijnvisie. 
Wat we nodig hebben is een beleid dat nu beslissingen neemt die binnen 20 à 30 jaar nog 
steeds hun vruchten afwerpen. Die zijn er nu niet.
Sandy Buysschaert (CD&V-fractieleider): “Ons pleidooi om een kinderboerderij te re-
aliseren voldoet wél aan die voorwaarde. In 2012, was dit al een speerpunt. En we blijven 
volharden vanuit onze oppositierol. We zijn overtuigd van het nut, van de meerwaarde en 
van de vele troeven voor Blankenberge. 
Wist u dat een kinderboerderij in Nederland gemiddeld 56.135 bezoekers per jaar, tot 
zelfs pieken van 175.000 bezoekers, trekt. Denk eens aan de vele schoolreizen die ieder 
jaar plaatsvinden. Probeer ze naar hier te halen. Zorg voor kruisbestuiving met andere at-
tracties, een bezoek aan het Belle Epoque center, een bezoekje aan het Serpentarium. De 
kinderen die op jonge leeftijd kennismaken met Blankenberge komen op latere leeftijd 
terug met hun eigen gezin. Dat is langetermijn denken.
Denk ook eens aan onze eigen gezinnen met kinderen, grootouders met kleinkinderen. 
Ook vanuit de naburige gemeenten. Denk eens aan de sociale tewerkstelling die er kan 
plaatsvinden. Wie denkt er niet met nostalgie terug aan de vroegere Nordic.
Tot nu toe blijft de meerderheid kiezen voor alleen een ecogolf. Het project dreigt een 
gemiste kans te worden. CD&V is en blijft van mening dat de ruimte er is om beiden te 
realiseren. 

Arnold Van Eeghem, 
Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke

arnold.vaneeghem@telenet.be 

Op de foto o.a., Arlette Vervaecke, Arnold 
Van Eeghem, Norbert Wallaert, Johan 

Blomme, Yvette Aers en Sandy Buysschaert
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42 jaar is Norbert actief geweest in het Blan-
kenbergs Carnaval. Recent nog gevierd als 
25 jaar Prins. Begonnen bij De Fierefluiters, 
nadien De Splenterbomme, De Voorstads-
ruttels en uiteindelijk in het Hof der Prinsen. 
Een mooie carrière. De inzet van Norbert 
voor de groepen en het Blankenbergs carna-
val is genoeg gekend. Steeds was hij bereid 
om initiatief en leiding te nemen. Ook bij 
de uitvoering van zijn politieke functie was 
carnaval nooit ver weg en ging er veel aan-
dacht in het zoeken van een oplossing voor 
de geplande sluiting van de loods voor de 
wagenbouwers.

Maar hoe kijkt Norbert zelf op dat 
lang engagement terug?
Norbert Wallaert (CD&V Gemeente-
raadslid): “Ik kijk tevreden terug op die 42 
jaar actieve carnaval. Ik zal ook in de toekomst 
carnaval blijven meevieren. Ik zal me ook blij-
ven inzetten voor carnaval vanuit mijn politiek 
mandaat. Toch moet ik toegeven dat ik liever 
een stapje terug had gezet met een nieuwe loods 
voor de wagenbouwers. Dàt is mijn enige ont-
goocheling. Samen met enkele collega’s binnen 
CD&V hebben we verschillende oplossingen 
voorgesteld. Jammer genoeg wou de meerder-
heid niet luisteren. Indien dat wel was gebeurd, 
dan was de onzekerheid nu weg geweest. En 
onze oplossing was ook veel goedkoper voor de 
stadskas dan nu eindeloos subsidies te moeten 
geven voor de huur van een loods.”

CARNAVAL BLIJFT 
IN MIJN HART 
Het jaar 2016 is ingegaan zonder 
dat ons gemeenteraadslid Norbert 
Wallaert in het bestuur is bij het 
Hof der Prinsen. Weloverwogen 
zodat jongeren en anderen nu ook 
hun verantwoordelijkheid kunnen 
opnemen.

Norbert Wallaert aan de wagen van het Hof der 
Prinsen die hij nog zelf hielp samenstellen

Onze CD&V-afdeling deed 
grote inspanningen om het 
ziekenhuis open te houden. Dat 
wordt nu beloond met grote 
investeringen.

TOEKOMSTGERICHT:
ONZE INSPANNINGEN VOOR
HET ZIEKENHUIS BELOOND

WERKEN AAN DE MOBILITEIT

In 2002 stelde de toenmalige minister om de Campus Blankenberge 
te sluiten in ruil van de bouw van een nieuwe campus in Knokke-Heist. 
Een gruwelscenario voor onze stad. Alle zeilen dienden bijgezet.

Op basis van objectieve criteria (haven van 
Zeebrugge, vergrijzing van de bevolking, 
toeristische badplaats,…) is dan in 2008 
het volgende voorstel uitgewerkt voor de 
campus Blankenberge:
- Polikliniek
- Chirurgisch dagziekenhuis
- Dienst spoed

CD&V Blankenberge-Uitkerke, overtuigd 
van de noodzaak van het behoud van het 
ziekenhuis Fabiola, is dit dossier bij minis-
ter Hilde Crevits, volksvertegenwoordiger 
Luc Goutry, bij senator Steven Vanackere 
en vele anderen met vuur gaan verdedigen 
wat in 2012 geleid heeft tot de volgende 
beslissing van minister Jo Vandeurzen: de 
polikliniek, het labo, de radiologie, het chi-
rurgisch dagziekenhuis, de revalidatieafde-
lingen SP cardiopulmonair en SP locomo-
torisch en de geriatrie blijven gehuisvest in 

Blankenberge. 
Ook het behoud van de spoedgevallen-
dienst in zijn huidige exploitatie met in-
begrip van de MUG ter plaatse blijft zeer 
belangrijk.

Gepland: 11,2 miljoen euro 
investeringen in het ziekenhuis
Het doet ons uitermate plezier dat 
Algemeen Directeur van AZ Zeno, 
dhr. Frank Lescrauwaet, op onze 
nieuwjaarsreceptie het goeie nieuws 
kon vertellen dat er voor 11,2 miljoen 
euro investeringen gepland zijn in ons 
ziekenhuis. Met die investeringen wil 
men o.a. de onthaalfunctie aanpassen en 
zich specialiseren op bepaalde zorgtaken. 
Goed voor de nabijheid van de zorg en, 
niet te vergeten, de daaraan verbonden 
tewerkstelling.

In een vorige editie kon u lezen 
dat onze CD&V-ploeg op stap was 
in de verschillende wijken met een 
mobiliteitsenquête. We deden dat 
omdat het VLD/NVA-stadsbestuur 
onze vraag om inwoners inspraak 
te geven in de opmaak van het 
mobiliteitsplan, opnieuw naast 
zich neerlegde. CD&V bewijst dat 
het nochtans anders kan.

Het mobiliteitsplan dat wordt opgemaakt, 
wordt op meer dan €95.000 geraamd. 
Maar men doet zelfs de moeite niet om 
eerst een inventaris te maken over wat de 
dagelijkse bekommernissen zijn bij de be-
volking om daarop een antwoord te kun-
nen formuleren. Onbegrijpelijk.

Nochtans, wat we uit onze wijkbezoeken 
halen van informatie is van goudwaarde. 
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NIEUWE GEZICHTEN IN ONZE PLOEG 

Je kan per wijk zien hoe de meningen zijn, 
wat er leeft. Als je dat als beleidsploeg ne-
geert, dan zijn dat ronduit gemiste kansen. 
Bedankt aan iedere inwoner die meewerkte 
aan onze enquête.

Noteer donderdag 25 februari 2016 in 
uw agenda. Dan houden we ons mobili-
teitsplatform in zaal Roeschaert van het 
Casino. Daarop zullen we de resultaten 
van onze wijkbezoeken bekendmaken en 
zal CD&V met verschillende voorstellen 
komen om aan de bekommernissen bij de 
bevolking tegemoet te komen.

Niet alleen in het beleid moet er toekomstgericht gewerkt worden. 
Ook verjongen in een partij is toekomstgericht werken. We stellen 
dan ook graag twee nieuwe gezichten aan u voor.

In een vorige editie konden we Jill Merckx 
al voorstellen als nieuw gezicht. Deze keer 
kunnen we Kevin en Sofie even voorstel-
len. Twee dynamische jongeren die actief 
willen meewerken aan de toekomst van 
Blankenberge.

Kevin is een jonge zelfstandige die samen 
met zijn vrouwtje een Horecazaak uitbaat 
te Blankenberge. Daarnaast is Kevin ac-
tief in de spaar- en beleggingswereld. Hij 
wil zich inzetten om meer jongeren naar 

onze stad te halen. Daarom moet ervoor 
gezorgd worden dat we Blankenberge 
aangenamer en interessanter kunnen 
maken zodat jonge gezinnen zich hier 
permanent komen vestigen. Daarnaast 
moet er meer toerisme het hele jaar door 
zijn en niet enkel in de zomer. Verjon-
gen staat voor vooruit zegt Kevin want 
jonge mensen zijn de nieuwe generatie en 

zij moeten zorgen voor de toekomst van 
Blankenberge.

Sofie is werkneemster bij Familiehulp 
en zorgt in die rol voor heel wat onder-
steuning bij verschillende gezinnen. Sofie 
wil zich in de toekomst inzetten om het 
jeugdbeleid van dichtbij op te volgen. Als 
jonge Blankenbergse, geboren en getogen 
in Blankenberge, weet ze eveneens dat het 
niet gemakkelijk is om als jongere een be-
taalbare woning te vinden. Haar aandacht 
zal dan ook daar naartoe gaan.

VLNR: Arnold Van Eeghem, 
Kevin De Troyer, Sofie De Ridder 

en Sandy Buysschaert
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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/mijncdenv

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

CD&V IS ER VOOR U!
Zit u met vragen, opmerkingen, etc… Aarzel niet om onze mensen te contacten. U kan dit rechtstreeks of 
via: contact@cdenvblankenberge.be

Sandy Buysschaert
Fractievoorzitter gemeenteraad 
Contact:
sandybuysschaert@telenet.be of 
0486/62 02 53

Norbert Wallaert
Gemeenteraadslid

Contact: 
norbert.wallaert@telenet.be of 

0498/44 13 46

Sophie Van Kerckhove
Gemeenteraadslid
Contact: 
sophie.vankerckhove@skynet.be of  
0478/20 24 35

Brigitte Monbaliu
Fractievoorzitter OCMW-raad 

Contact: 
brigittemonbaliu@gmail.com of 

050/41 41 61

Enkele van onze commissieleden:

In een volgende uitgave stellen we enkele andere vertegenwoordigers aan u voor. 

Marc Dhondt
Lid verkeerscommissie
Contact: 
marc.infopol@skynet.be of 
0475/61 68 34

Jan De Soete
Lid Gemeentelijke Commissie 
Ruimtelijke Ordening
Contact: 
info@desoetejan.be of  
0492/31 47 44

Anne Vanhove
Lid kerngroep Carnaval
Contact: 
anne@familievileyn.be of 
0498/27 80 51




