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De zachte winter is stilaan achter de rug. Ook Carnaval is weeral voorbij. Carnaval groeit en 
bloeit, maar ondertussen vielen de maskers af, wat onder andere de carnavalloods betreft. 
CD&V werkte al verschillende haalbare voorstellen uit, maar werden telkens van tafel ge-
veegd. De maskers vallen ook af  wat het jeugdhuis betreft. De jeugd werd met een kluitje 
in het riet gestuurd. Met het voorstel om dit onder te brengen in de vroegere conciërgewo-
ning van de Rijkswacht is CD&V helemaal niet gelukkig.
CD&V blijft, vanuit de oppositie, betere voorstellen uitwerken in het belang van onze stad 
en haar inwoners. We blijven beschikbaar voor iedere inwoner, te luisteren naar zijn of  haar 
vragen en zo mogelijk op te lossen.
Ook onze activiteiten blijven we uitbouwen. Let op onze activiteit in de kijker !

NAAR EEN MOOIE BLOEIENDE LENTE

Arnold Van Eeghem, Voorzitter CD&V Blankenberge-

Uitkerke (arnold.vaneeghem@telenet.be)



Een optimale beveiliging was een asverschuiving van de rij-
weg geweest, zodat er geen geparkeerde wagens meer langs 
de bedding zouden staan. Zowel De Lijn als CD&V waren 
vragende partij. Tijdens een overleg met De Lijn stelde de 
burgemeester nog om het voorstel aan de verkeerscommissie 
voor te leggen. 
• Op 17 maart 2014 komt die commissie samen maar het 
voorstel wordt niet voorgelegd. 
• Op 16 juni 2014 vraagt CD&V het digitaal plan op van de 
Ruzettelaan om zelf  te onderzoeken wat de meest optimale 
aanpassing kan zijn.
• Op 23 juni 2014 is er een nieuwe verkeerscommissie waar-
op CD&V zich achter het idee van een verschuiving van de 
rijweg schaart en pleit voor een visgraatparking. Het stads-
bestuur stelt dat dit niet mogelijk is omdat daar geen plaats 
voor is.
• Op 26 juli 2014 krijgt CD&V een brief  van het stadsbe-
stuur waarin gesteld wordt dat er geen plan beschikbaar is van 
de Ruzettelaan. Datzelfde antwoord krijgen we op de dienst 
stedenbouw die duidelijk meegeeft over geen afmetingen te 
beschikken.
Hoe kan men dan met zekerheid stellen dat daar geen vis-
graatparking kan voorzien worden als men de afmetingen niet 
kent???

SANDY EN NORBERT 
GINGEN DAN MAAR ZELF OP PAD
Onze fractievoorzitter  Sandy Buysschaert en gemeente-
raadslid Norbert Wallaert zagen geen andere mogelijkheid 
dan zelf  op pad te gaan, met rolmeter, om alles zelf  op te me-
ten. Het besluit is dat een asverschuiving met visgraatparkings 
effectief  mogelijk is. Meer zelfs, een extra vrijliggend fietspad 
aan de zuidkant, waar fietsers nu op straat moeten rijden, was  
mogelijk. Het is duidelijk dat het stadsbestuur niet alle opties 
bekijkt, niet verder kijkt dan hun neus lang is, en dergelijk 
passieve houding in het beleid nefast is voor Blankenberge!

4

DÉ GEMISTE KANS,… 
VOOR 30 JAAR LANG

Momenteel wordt de trambedding in de Ruzettelaan opnieuw 
aangelegd. De Lijn neemt ook initiatief om de veiligheid te verhogen 
maar de passieve houding van het stadsbestuur maakt een optimale 
beveiliging onmogelijk. Een gemiste kans, dat staat vast!

Onze gemeenteraadsleden deden zelf metingen en stelden vast dat een 
asverschuiving aan de Ruzettelaan perfect mogelijk was. 

ACTIVITEIT IN DE KIJKER: 24-04-2015: JAARLIJKSE DAGUITSTAP (*)

We zijn volop in voorbereiding maar noteer alvast de datum. Stuur een mailtje om op de hoogte te blijven naar 
marc.infopol@skynet.be of kijk af en toe op onze website www.cdenvblankenberge.be
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CD&V pleit om de wagens uit de 
parkeertoren de Kerkstraat niet te laten 
dwarsen om verkeerschaos te vermijden.

Het schepencollege moest 
begin januari inbinden. Na 
aanhoudende druk van de 
buurtbewoners, die volop 
gesteund werden door CD&V en 
andere oppositiepartijen, kon het 
stadsbestuur niet anders dan de 
verkeerssituatie herzien. Jammer 
genoeg deed het Open VLD / NVA 
stadsbestuur maar half werk.

Na maanden druk vanuit de buurt, de han-
delaars en CD&V en andere oppositie-
partijen kon het stadsbestuur er niet meer 
omheen. Ze moesten wel iets doen aan het 
gewraakte eenrichtingsverkeer. Maar wat uit 
de bus kwam, was een draak van een ver-
keersregeling. Zes maanden eenrichtings-
verkeer en zes wintermaanden dubbelrich-

tingsverkeer, welke verkeerspsycholoog zou 
dat gunstig adviseren? Geen enkele!
• Waarom buigt het stadsbestuur rond het 
eenrichtingsverkeer maar blijft ze halsstarrig 
weigeren om enkele kortparkeerplaatsen te 
voorzien aan de zuidzijde??
• Zal het sluipverkeer opnieuw toenemen 
in de omliggende straten zodra het eenrich-
tingsverkeer opnieuw ingevoerd wordt??
• Wat met GPS-systemen die aangeven dat 
het tweerichtings is maar in de praktijk om-
gekeerd??
Het stadsbestuur deed maar half  werk. 
Maar laat het ons positief  bekijken, we 
zijn halfweg. CD&V zal niet opgeven. 
We blijven druk zetten tot we enkele 
kortparkeerplaatsen hebben en een 
structurele verkeersregeling voor de De 
Smet de Naeyerlaan. 

CD&V blijft ijveren voor kortparkeerplaatsen en 
een structurele oplossing. We zien op de foto 
Arnold VanEeghem, Lindsay Goethals, Peter 
Beeckmans, Marc Dhondt en Sandy Buysschaert.

DE SMET DE NAEYERLAAN,… WE ZIJN HALFWEG

Als men uit de parkeertoren komt moet 
men twee verkeersstromen kruisen. De 
wachtzone in het midden van de Kerk-
straat is ook niet zo lang. Samen met ver-
schillende wegversmallingen ter hoogte 
van het parkeergebouw en van de ‘Kiss 
and Ride’ zone moet het stadsbestuur 
niet verwonderd zijn als dit leidt tot fi-
les en verkeerschaos. Wat zal men dan 

doen? Extra verkeerslichten plaatsen om 
de toren te laten leeglopen? 
Volgens CD&V kan dit opgelost worden 
door alle voertuigen bij het verlaten van 
het parkeergebouw en de ‘Kiss and Ride’ 
zone te verplichten rechtsaf  te slaan rich-
ting Leopold III plein en Zeebrugge. En 
trouwens, op de website van het project 
http://www.stationblankenberge.be/

nieuws/update-werfinfo-start-afbraak-
station staat letterlijk “Om de verkeers-
veiligheid te waarborgen zal het zwaar 
werfverkeer een verplicht traject moeten 
volgen (bvb. verplicht rechts afdraaien 
bij het buitenrijden, hierdoor worden 
gevaarlijke manoeuvres vermeden).”
Dus waarom de verkeersveiligheid ook 
na de werken niet waarborgen?

VERKEERSCHAOS 
THV PARKEERTOREN 
(KERKSTRAAT)?

Zou het kunnen dat de 
parkeertoren voor nieuwe 
mobiliteitschaos zorgt? Die 
kans bestaat. Want de wagens 
die uit de parkeertoren zullen 
komen, worden toegelaten om 
richting Brugge te rijden. Is dat 
niet voor problemen zorgen? 
Niet vergeten dat het aantal 
parkeerplaatsen aanzienlijk 
uitgebreid werd in vergelijking 
met het oorspronkelijke plan.
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Voor een leefbare stad moeten de verkeers-
stromen gekanaliseerd worden in functie 
van een mobiliteitsvisie. Daarbij moet men 
volgende vragen stellen: 
• Wie wil men in de stad? Wie blijft best 
buiten het stadscentrum? 
• Wat is het nut van doorgaand verkeer 
voor de binnenstad? 
• Hoe kunnen onze eigen inwoners zich 
vlot verplaatsen in en uit de stad? 
• Zijn handelaars in het centrum gebaat  
met kortparkeren of  langdurig parkeren? 

En een even belangrijke vraag: “Hoe kun-
nen we een ondergrondse parking betaal-
baar maken?” Want… de waarheid is dat er 
geen interesse was door privé-investeerders 
om de ondergrondse parking aan de Grote 
Markt te realiseren. Maar dat zegt het stads-
bestuur liever niet.

CD&V herhaalt haar visie voor een onder-

grondse parking aan de Oostkant. De sites 
van het oud zwembad en van het nieuwe 
zwembad aan de Sportdoze hebben meer-
dere troeven. 

Te gebruiken door toeristen want 1/ 
dichtbij openbaar vervoer, 2/ dicht bij 
Sea-Life, 3/ dicht bij strand en duinen 4/  
dichtbij vakantiecentra,  5/ dichtbij de lo-

catie waar CD&V een kinderboerderij wil 
inplanten

Te gebruiken door inwoners want 1/ 
dicht bij bowling 2/ tennis 3/ Sportdoze 
4/ nieuw zwembad 5/ Dienstencentrum 
De Bollaard

In de hoop dat de meerderheid meeleest.

LANGETERMIJNVISIE PARKEREN – ONDERGRONDSE PARKING
Een leefbare stad - daar is lange termijnvisie voor nodig. Ook op vlak van mobiliteit. Maar dat zien we niet 
bij het huidige stadsbestuur. Denk maar aan het project van de ondergrondse parking onder de Grote 
Markt. Met veel poeha aangekondigd maar wat blijft er van over…? Niks, enkel nutteloze kosten voor 
studies en vooronderzoek.

Wat is uw mening over onze visie ondergrondse parking? Laat het weten via contact@cdenvblankenberge.be 

We pleitten al verschillende 
keren om meer aandacht voor 
de fietsende inwoners maar 
ook voor de fietstoeristen. Denk 
aan de mobiele fietsstalling om 
te gebruiken bij evenementen. 
CD&V wil verder bouwen op het 
idee om van Blankenberge een 
fietsvriendelijke stad te maken. 

En dat willen we doen met enkele publieke 
fietspompen, zoals in Brugge waar er sinds 
begin dit jaar acht (8) in gebruik werden 
genomen. Een handig hulpmiddel voor 
fietsers. 
BRIGITTE MONBALIU  
(CD&V-RAADSLID OCMW): 
“Als fervent fietser begin ik  steeds goed 
voorbereid aan een ontspannende fiets-

tocht. Maar soms moet het oppompen van 
één of  beide fietsbanden al eens onver-
wacht of  iets vlugger gebeuren. Tijdens een 
fietstocht maakte ik in Brugge kennis met 
de publieke fietspompen. Een extra dienst-
verlening en goed voor een fietsvriendelijk 
imago. Als toeristische stad met fietsroutes 
door de Uitkerkse Polders moeten we daar 
op inspelen. Ook voor de lokale bevolking 
zou het een mooie dienstverlening zijn.” 
MARC DHONDT (LID VAN DE 
VERKEERSCOMMISSIE): 
“In een handomdraai en in luttele secon-
den wordt de fietsband opgepompt.  Geen 
vuile handjes, geen ingewikkelde installatie. 
We  gingen op zoek naar enkele locaties in 
Blankenberge waar zo’n fietspomp zijn nut 
zal bewijzen. Zo denken we  aan de omge-
ving van de Jeugdherberg De Wullok en de 

omgeving van het station, uiteraard kunnen 
er nog locaties in aanmerking komen. Een 
publieke fietspomp kost ongeveer €1500.”
CD&V zal dit voorstel op de gemeenteraad 
agenderen en de verkeerscommissie om 
advies vragen wat betreft de locaties.

PUBLIEKE FIETSPOMP VOOR EEN FIETSVRIENDELIJKE STAD

Brigitte (monbaliu.brigitta@skynet.be) en Marc 
(marc.infopol@skynet.be) gingen in Brugge de 
fietspomp uitproberen. 


