
Prijsstijging vuilniszakken: 
pure belastingen

Blik op de toekomst

blankenberge-uitkerke.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Op 12 januari kozen onze CD&V-leden 
een nieuwe lokale bestuursploeg. Ik kreeg 
het vertrouwen om de komende drie jaar 
de plaatselijke afdeling te leiden. Uitbouw, 
versterking en ook verjonging van de 
CD&V-ploeg zijn de voornaamste uitdagin-
gen.  Na de gemeenteraadsverkiezing was er 
een wissel bij onze mandatarissen. Met de 
vernieuwde ploeg willen we het beleid naar 
de toekomst toe uitbouwen en versterken. 
Onze inwoners komen daarbij op de eerste 

plaats, want we blijven ons  dynamisch inzet-
ten voor onze bevolking, rekening houdend 
met alle inwoners; jongeren, arbeiders en 
bedienden, zelfstandigen, werklozen, gepen-
sioneerden en nieuwe inwoners. Verder in dit 
nummer zal  je een aantal punten daarover 
terug vinden. Wij zijn klaar voor de toe-
komst en U kunt zoals altijd op ons rekenen.

Arnold Van Eeghem
Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke

arnold.vaneeghem@telenet.be 

Op 1 juli 2013 treedt er een Vlaams Reglement in werking dat een minimumprijs oplegt voor huisvuil-
zakken. Maar wat gebeurt er in Blankenberge…?
De huidige meerderheid misbruikt dit reglement, want ze laten de aanpassing al ingaan op 1 februari.
De stijging treedt 5 maanden te vroeg in werking. Dat betekent extra inkomsten voor de stad en een 
totale meerkost voor onze inwoners ongeveer 18.000 euro. We rekenen de tweede verblijvers er nog 
niet bij. 
CD&V pleitte in de gemeenteraad om dit reglement pas op de uiterste datum, nl. 1 juli 2013, in voege 
te laten gaan. De meerderheid weigerde. 
Dit is een zoveelste aanval op de portemonnee van onze inwoners. CD&V stemde TEGEN.

Het volledige bericht leest u op www.cdenvblankenberge.be

CD&V protesteert tegen verdoken belastingverhoging 



Volop voor 
een warme  
samenleving

Voor onze stad!

Eerste vaststelling: belastingverhogin-
gen aan het begin van de legislatuur, in 
de hoop dat de inwoners het vergeten. 

Tweede vaststelling: agendapunten van 
de oppositie niet goedkeuren, zelfs al is 
het constructief. 

Derde vaststelling: de oppositie stelt 
moeilijke vragen en de meerderheid stelt 
een nieuw huishoudelijk reglement samen. 
Kwestie van de oppositie te muilkorven? 
Een dergelijke houding is verwerpelijk. 
CD&V zal daar niet aan meedoen, wij 
kiezen voor een constructieve oppositie, 
zes jaar lang. Voor onze stad!

Sandy Buysschaert
Fractievoorzitter gemeenteraad 

Ondertussen zijn we enkele 
gemeenteraden ver. Genoeg om 
terug te blikken. 

Nadat eerder op 2 januari 2013 
de nieuwe gemeenteraad werd 
geïnstalleerd en op 7 januari 
2013 de OCMW-raad, wordt 
duidelijk dat CD&V-lijsttrekker 
Brigitte Monbaliu beide functies 
waarneemt. Waarom?
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Brigitte Monbaliu: “Als lijsttrekker wil 
ik mijn verantwoordelijkheid opnemen 
ten aanzien van de mensen die voor 
mij gekozen hebben. Concreet betekent 
dit dat ik de opstart van de nieuwe bestuursploeg VLD/SP.A wil afwachten en  de 
grote krijtlijnen wil aftoetsen aan ons programma. Wanneer wij intern consensus 
hebben bereikt over onze houding tov van het beleidsplan zal ik mijn mandaat als 
gemeenteraadslid doorgeven aan Norbert Wallaert. Ik kies dan verder voor een 
sociaal mandaat gezien mijn jarenlange ervaring binnen die sector. Als éénmans-
fractie zal ik het sociale beleid nauwlettend in de gaten houden.”

De fakkel wordt doorgegeven.

CD&V-prioriteiten voor het Sociaal beleid

Het is verontrustend dat armoede, ook in onze stad, blijft toene-
men ondanks de vele sociale voorzieningen. Vooral  éénouderge-
zinnen en gezinnen met drie of meer kinderen lopen meer risico 
op armoede. Kinderarmoede is de laatste tien jaar verdubbeld!

Daarom vraagt CD&V:
- structurele initiatieven ter ondersteuning van schuldbemiddeling en budgetbe-

heer;
- nieuwe initiatieven rond schuldpreventie en dit in samenwerking met het on-

derwijs, jeugddienst, thuiszorgdiensten die de schuldenproblemen vlug kunnen 
detecteren;

- het begeleiden en studieondersteuning van jongeren uit kansarme gezinnen met 
volwaardige deelname aan het socio-culturele leven;

- toegankelijkheid van de dienstverlening optimaliseren door een éénloketfunctie;
- meer middelen voor het ontwikkelen van sociaal-economische initiatieven om 

langdurige werklozen aan een passende job te helpen:
- het ter beschikking stellen van betaalbare woningen

Allemaal aandachtspunten die geen grote impact hebben op het budget maar een 
andere aanpak betekenen, nl. vertrekkende vanuit de mens die om hulp vraagt.

Brigitte Monbaliu
Fractieleider OCMW

De volledige nota vibndt u op www.cdenvblankenberge.be

Volkstuintjes:

Half december biedt Minister-
President Peeters de kans om 
max. 75% subsidie met een 
plafond van 15.000 euro te krij-
gen voor de aanleg van volks-
tuintjes. CD&V vindt dat een 
mooie kans en agendeert op 
de gemeenteraad , …maar wat 
gebeurt er ? Een chronologisch 
overzicht.



Inwoners moeten 
diep in de buidel 
tasten
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Bij sommige partijen houden 
verkiezingsbeloftes niet lang 
stand. Dat bewijst de nieuwe 
meerderheid bij het voorstellen 
van hun budget 2013.

CD&V had gemengde gevoelens bij het 
bekijken van dat budget. Enerzijds zien 
we een voortzetting van het vroegere 
VLD- CD&V beleid. Anderzijds is het 
een aanval op de portemonnee van 
onze inwoners en kleinhandelaars. Het 
parkeren wordt duurder.
Retributie voor een halve dag parkeren: 
van €12,50 naar  €15 = + 20%
Abonnement voor bewoners: van €100 
naar €125 = + 25%
Bewonerskaarten: van €40 naar €50 = + 25%
En dat terwijl SP.A nog stelde in haar 
verkiezingsprogramma dat bewoners-
parkeren gratis moest zijn. Die verkie-
zingsbelofte is dus vlug ingeslikt.
Maar er is ook een enorme stijging van 
de milieubelasting. Voor restaurants, 
frituren, snackbars van €350 naar €450, 
een stijging van 29%. Kleine zelfstandi-
gen worden getroffen, de groten blijven 
buiten schot.  De grens naar de hoogste 
categorie wordt zelfs verlegd van 300m² 
naar 500m².  Een cadeautje voor het 
grootkapitaal.

OPC – Parkeerbeleid op de korrel

Marc Dhondt, bestuurslid CD&V en lid 
van de verkeerscommissie: “De houders 
van een parkeerabonnement of  bewo-
nerskaart moeten die kaart zichtbaar 
achter de voorruit van hun voertuig 
leggen. Is de kaart of  kleefvignet niet 
zichtbaar genoeg dan loopt de eigenaar 
van het voertuig de kans om nog een 
retributie extra te moeten betalen.”

Wat is de werkwijze in Kort-
rijk? 
(bron: Nieuwsblad woensdag 14 maart 
2007)
In Kortrijk hebben de inwoners niet 
langer een papieren bewonerskaart 
nodig als ze hun auto in hun straat par-

keren. Het parkeerbedrijf  start met een 
elektronische controle op basis van de 
nummerplaat. … De bewoner vergeet ze 
al eens te plaatsen, soms is de kaart on-
voldoende zichtbaar of  hebben we met 
vervalsingen te maken.’’ Parko ontwik-
kelde software om het volledige vergun-
ningssysteem elektronisch te beheren. 

CD&V stelt voor, om zoals in Kortrijk, 
de gegevenslijst van de houders van 
abonnementen en/of  bewonerskaar-
ten te koppelen aan de handterminal 
van de parkeerwachter. Dat dit kan in 
het huidige systeem blijkt uit het feit 
dat de gegevens van de beschermde en 
vrijgestelde nummerplaten en die van 
de bestuurders die via sms hun retribu-
tie voldoen wel gekoppeld zijn aan de 
handterminal. Het zou een klant- en 
milieuvriendelijke (geen kaarten meer 
drukken) oplossing bieden en discussies 
grotendeels uitsluiten.

Niet alleen de plaatselijke poli-
tiek, de wegenwerken,… maar 
ook het parkeerbedrijf was een 
carnavalsthema. Een duidelijk 
signaal, volgens CD&V!

1. In 2006 verdwijnen de volkstuintjes 
aan het Tiendenhof
2. Intentie (sinds de vorige legislatuur) 
om opnieuw volkstuintjes aan te leggen. 
3. Reeds genomen stappen: oproep naar 
geïnteresseerden en een infovergadering.
4. Minister –President Kris Peeters lan-
ceert op 12 december 2012 de projecto-
proep. CD&V wil dat het stadsbestuur 
die subsidie binnenhaalt en agendeert.
5. Op 15 januari 2013 dient de CD&V 
fractie het voorstel in

6. In het Laatste Nieuws van 16 januari 
2013 stelt de bevoegde schepen: ‘Het 
stadsbestuur onderzoekt de mogelijk-
heid om volkstuintjes in te plannen in 
het verlengde van de Duindistellaan…. 
We zijn bezig met de voorbereidingen.’
7. Op de gemeenteraad van 22 januari 
stelt de VLD- SPA meerderheid dat er 
niet meer  moet gestemd worden omdat 
er reeds op 17 januari een beslissing 
genomen. Op basis daarvan weigert 
de meerderheid het CD&V voorstel te 

stemmen, niettegenstaande zij akkoord 
zijn. CD&V vraagt de stemming… de 
meerderheid stemt TEGEN de volks-
tuintjes. Hallucinant.
8. In de notulen van het Schepencol-
lege zien we dat er GEEN beslissing 
werd genomen op 17 januari, wel op 
24 januari wat in tegenspraak is met de 
gemeenteraadsbeslissing van 22 januari. 

Ondemocratisch!

VLD/SP.A verstrekt foute info
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Mijn testament voor de Jeugd

De kerngedachte was om zo veel mo-
gelijk stedelijke jeugdinfrastructuur te 
bundelen, zodat de werking optimaal 
kan gebeuren en waarbij het personeel 
maximaal kan ingezet worden. Uiteraard 
speelde hierbij eveneens de financiële 
mogelijkheden van de stad, om én de 

jeugdherberg uit te breiden én een 
jeugdhuis te bouwen een belangrijke rol.

Er zijn de volgende mogelijkheden:
a)de gronden de Wullok
b)de gronden site rijkswacht
c)het financiëngebouw
d)de loft in de Van Monsstraat 

Pikant detail: de nieuwe schepen van 
jeugd neemt zonder schroom en zonder 
de opsteller te vernoemen deze nota 
integraal over en stelt deze voor aan de 
pers, wat mag betekenen dat de visie 
van onze voormalige schepen duidelijk 
indruk heeft gemaakt.

Volledige nota te lezen op 
www.cdenvblankenberge.be

Diploma Politieke 
academie op zak
Op de nationale CD&V nieuwjaarsre-
ceptie ontving ons bestuurslid Jan De 
Soete het diploma Politieke academie. 
Jan werkt ook mee aan het Inesto-pro-
ject die de Christendemocratische visie 
actualiseert op de maatschappij van 
vandaag en morgen.

Vragen en suggesties? info@desoetejan.be 
of  www.desoetejan.be.

Jan de Soete met Steven en Wouter

Wij luisteren naar u én doen iets voor u
Opmerking inwoners: Overheid 
ruimt geen sneeuw voor eigen deur
Actie: CD&V ondervraagt schepen, 
kort daarop worden de voetpaden 
geruimd.

Opmerking inwoners: Straatverlich-
ting in Ontmijnerstraat en Dumont-
straat werkt niet
Actie: CD&V meldt aan schepen op 7 
februari 2013

Opmerking inwoners: Keermuur no-
dig zodat bewoners Bommelzwin tuin 
kunnen aanleggen 
Actie: CD&V ondervraagt schepen, 
bewoners krijgen eindelijk uitsluitsel

Opmerking inwoners: Herstel be-
schadigde straten en parkings laat op 
zich wachten
Actie: CD&V oefent druk uit, kort 
daarop beperkt herstel

< <

<

Heb je vragen, of  zijn er problemen in je buurt?   Neem contact op met onze fractievoorzitter.

Voormalig schepen van jeugd 
Pierre Bisschop (CD&V) heeft, 
voor hij de deur van zijn bu-
reel van het stadhuis dichttrok, 
een visie opgemaakt i.v.m. de 
mogelijke oplossingen voor de 
realisatie van een aantal jeugd 
specifieke locaties.

Nu al te noteren
in uw agenda

7 juni 2013:
CD&V daguitstap – bezoek 
Vlaams Parlement en VRT

15 juni 2013:
Jaarlijkse BBQ


