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Klaar voor een 
nieuw werkjaar

Als voorzit-
ter blik ik met 
trots terug op 
het voorbije 
werkjaar en de 
verkiezingen van 
25 mei. Onze 
lokale kandidaat 

Sandy Buysschaert hebben we ten volle 
gesteund en dankzij zijn sterke campagne 
behaalde hij bij zijn eerste deelname 6.724 
naamstemmen. In Blankenberge kreeg 
Sandy 25% meer voorkeurstemmen. Op 
basis van de gemeentelijke resultaten 
mogen we stellen dat de CD&V zich in 
Blankenberge herpakt en erop vooruit 
gaat. Dat bevestigt het vertrouwen van 
de Blankenbergse kiezers die de goede 
werking van onze ploeg waarderen. Het is 
pas een begin, de komende maanden en 
jaren zullen we ons verder inzetten voor 
Blankenberge en haar inwoners. Tijdens 
onze jaarlijkse BBQ konden we nog 
nagenieten maar ondertussen begonnen 
we aan ons werkjaar 2014-2015. 
Onze activiteiten liggen vast in een 
jaarkalender. Noteer alvast 20 september, 
want dan is er een CD&V Breughelfes-
tijn.
Op politiek vlak hebben we deze zomer 
ook niet stil gezeten. Dossiers opgevolgd, 
voorbereid en uitgewerkt, klaar om op 
een schoteltje te presenteren aan de meer-
derheid, hopelijk luisteren ze.
We staan zoals steeds open voor iedere 
inwoner om te luisteren en/of  te infor-
meren.

Arnold Van Eeghem
Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke

arnold.vaneeghem@telenet.be

Sandy Buysschaert (Fractievoorzitter): 
“Toen de VLD/Spa meerderheid besliste om 
geen oriëntatiepalen meer te plaatsen vonden 
we dat een slechte beslissing, en dat vinden 
we nog. Het stadsbestuur argumenteert dat 
de polsbandjes met populaire figuurtjes dat 
opvangen. CD&V volgt die stelling niet. De 
bandjes zijn nuttig maar dan zijn de kinderen 
al verloren gelopen. Wij willen nog steeds 
een preventief  initiatief. We herhaalden die 
stelling meermaals.  In kader van een con-
structieve oppositie heeft CD&V zelf  een 

voorstel uitgewerkt. Op de nieuwe redders-
cabines moeten nog nummers komen zodat 
de reddingshelikopter ze kan lokaliseren. Wij 
pleiten om te werken met een grote kubus.  
Dan zijn ze zichtbaar vanuit de lucht maar 
ook vanuit alle hoeken op het strand en kun-
nen de kinderen zich opnieuw oriënteren. Wij 
gaan met dat voorstel naar de gemeenteraad 
van september en we hopen dat de meerder-
heid nu wel steunt want het gaat toch over de 
veiligheid van onze kinderen.”

Jan De Soete, Norbert Wallaert, Marc Dhondt, Brigitte Monbaliu, en Sandy Buysschaert wil-
len nog steeds een preventief initiatief en pleiten om een kubus met nummer te plaatsen op 
de nieuwe redderscabines.

Waar blijft het 
preventieve luik?

De verdwaalbandjes werden weer vlot uitgedeeld deze zomer. Een 
goed remediërend initiatief. Maar sinds het verdwijnen van de oriënta-
tiepalen is er geen enkel preventief luik in de strijd tegen het verdwa-
len van kinderen. CD&V biedt een oplossing aan.



Marc Dhondt (Verkeersspecialist): Het 
zou niet juist zijn steeds in de richting van 
het stadsbestuur te kijken wanneer er zich 
mankementen voordoen in bepaalde stra-
ten. Onzorgvuldigheid bij het hernieuwen 
van voetpaden nadat er privé-bouwwerken 
plaatsvonden is zo een specifiek gegeven. 
Op verschillende plaatsen kan je dat zelf  
vaststellen. CD&V vestigde daar al verschil-
lende keren de aandacht op in de verkeers-
commissie. Maar het is niet alleen dat.
De leefbaarheid in een stad is afhankelijk 
van een goede verkeersinfrastructuur. 
Wegen, voetpaden, pleinen, enz..  Het zal 
u al opgevallen zijn dat die toestand de 
laatste tijd vaak te wensen overlaat. Wanneer 

CD&V dat aanklaagt wordt veelal verwe-
zen naar het meerjarenplan. Maar bepaalde 
situaties o.a. in de stadskern kunnen niet 
wachten op vernieuwing.

Brigitte Monbaliu: Gevaarsituaties voor 
voetgangers, fietsers, bromfietsers en voer-
tuigen allerlei dienen prioritair aangepakt te 
worden. Putten of  onregelmatigheden in 
het wegdek kunnen er namelijk de oorzaak 
van zijn dat elke deelnemer aan het verkeer 
zich ernstig kan kwetsen met alle gevolgen 
van dien! 
CD&V dringt aan bij het stadsbestuur, om 
als wegbeheerder, naast het vernieuwen, ook 
het onderhoud niet uit het oog te verliezen 

en de nodige herstellingen onmiddellijk uit 
te voeren.

Bekijk op onze website www.cdenvblan-
kenberge.be de tip van Marc Dhondt 
over wat u eventueel kan doen indien u 
toch schade oploopt.

Tijdens de VLD/CD&V beleidsjaren werd er werk gemaakt van een 
goed onderhoud en het systematisch vernieuwen van voetpaden 
en straten. Het vernieuwen wordt door VLD/Spa verder gezet 
maar het onderhoud slabakt. Fietsers en voetgangers moeten 
steeds meer naar beneden kijken dan voor zich uit.
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Vernieuwen ok, maar onderhoud broodnodig!

Brigitte Monbaliu en Marc Dhondt roepen 
op om het onderhoud niet uit het oog te 
verliezen

Norbert Wallaert en Sandy Buysschaert bij 
de trambedding die vanaf  september ver-
nieuwd wordt. CD&V én De Lijn, vroegen 
om vòòr de zomer werk te maken van een 
omheining aan de trambedding maar het 
stadsbestuur toonde een lakse houding.

Onze fractieleider Sandy Buysschaert 
met senator Steven Vanackere tijdens de 
zeezegening. Dankzij doortastend optreden 
van CD&V kon iedereen ook dit jaar de 
zegening volgen op nationale TV. 

Norbert Wallaert en Sandy Buysschaert 
dringen nogmaals aan bij het stadsbestuur 
om een dossier in te dienen zodat er sub-
sidie kan verkregen worden om de volks-
tuinen te realiseren. Dit moet uiterlijk half  
september gebeuren.

Jan De Soete met het CD&V-voorstel uit 
2012 over het skatepark. Goed nieuws voor 
de jeugd want het stadsbestuur is van plan 
ons idee te volgen.

De Vlaamsestraat kreunt onder het sluip-
verkeer. Sandy Buysschaert, Arnold Van 
Eeghem, Brigitte Monbaliu, Marc Dhondt 
en Norbert Wallaert voerden verschillende 
tellingen uit. Op sommige momenten komt 
er één wagen per 12 seconden door. 

CD&V vraagt een evaluatie van het éénrich-
tingsverkeer in de De Smet de Naeyerlaan. 
Het stadsbestuur kan toch niet doof  en 
blind blijven? Vele mensen verdienen er hun 
brood. 

In beeld



Een dagje strand...Ook wij, inwoners, kun-
nen er van genieten. Zo trokken we, met 
kinderen en kleinkinderen, gepakt en gezakt, 
op een heerlijke zomerdag naar het strand. 
Op een dichtbevolkt “ard zand” vonden we 
ons plekje. De kinderen werden één voor 
één ingesmeerd met zonnecrème om daarna 
joelend naar de zee te hollen. De luide 
roep van hun attente moeder bracht hen 
ogenblikkelijk terug: “eerst bij de redders 
verdwaalbandjes halen” was de wijze raad. 
“Ach ja”, zei onze kleinste, “waar zitten wij 
eigenlijk. Hoe kan ik jullie terug vinden?” Ik 
antwoord dat we het GSM nummer op het 
bandje zullen schrijven en dat ze zo veilig is.

“Maar ik wil helemaal niet verloren lopen” 
zegt ze “ik wil jullie terugvinden” en ze her-
innert zich de verdwaalpalen van vroeger. 
Ach, wat weten de schepenen in het stad-
huis toch weinig van kinderlogica!

AmP

Norbert Wallaert (Gemeenteraads-
lid): CD&V bracht een plaatsbezoek 
aan het Casino om het dossier (her-
nieuwing vloerbekleding) goed te 
kunnen beoordelen. Wat we zagen was 
een plastic bak, om insijpelend water 
op te vangen. Waterkringen op het 
tapijt, duidelijk dat er een lek is in het 
dak. Daarom wil CD&V dat er eerst 
geïnvesteerd wordt in een waterdicht 
dak vooraleer men meer dan 54.000 
euro belastinggeld uittrekt voor nieuwe 
vloerbekleding? Dat is omgekeerd wer-
ken. CD&V stemde tegen.

Jan De Soete (Voorzitter Jong 
CD&V): In de marge willen we opmer-
ken dat sommige partijen ons hierin 
volop steunen en onze inzet zelfs over-

nemen in hun plaatselijk blad. We zijn 
dan ook blij met de melding van onze 
ideeën en dat deze partijen aantonen 
dat CD&V het verschil maakt.

In de gemeenteraad werd ons voorstel 
nog afgekeurd door de meerderheid maar 
zie, de eerste ondergrondse container 
duikt op in het straatbeeld (aan de jacht-
haven). De geesten rijpen, zou je kunnen 
zeggen. We zijn tevreden met deze evo-
lutie maar het mag niet bij die ene locatie 
blijven. Ook de zeedijk, de Grote Markt 
en de Astridlaan zijn geschikte locaties. 
Misschien zijn er nog locaties die in aan-
merking komen? Laat het ons weten via 
contact@cdenvblankenberge.be 

De verdwaalbandjes werden 
weer vlot uitgedeeld deze 
zomer. Een goed remediërend 
initiatief. Maar sinds het ver-
dwijnen van de oriëntatiepalen 
is er geen enkel preventief luik 
in de strijd tegen het verdwalen 
van kinderen. CD&V biedt een 
oplossing aan.

De meerderheid wil een nieuw tapijt voorzien in de Conscience-
zaal van het Casino. Kostprijs €54.000, en dat terwijl het dak lek 
is. CD&V noemde deze beslissing onbegrijpelijk en stemde tegen.

Herinner u augustus 2013: CD&V stelde voor om o.a. ondergrondse 
containers te voorzien in de strijd tegen opengeprikte vuilniszak-
ken door de meeuwen. 
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Cursiefje: 
Kinderlogica 
op het strand

Zotte kosten in het 
Casino (bis)

CD&V-voorstel onder-
grondse containers 
gedeeltelijk gerealiseerd

 Norbert Wallaert en Jan De Soete aan 
de Consciencezaal waar het stadsbe-
stuur €54.000 wil uittrekken voor nieuw 
tapijt terwijl het dak lek is. Ondoordachte 
uitgave!

 Norbert Wallaert, Marc Dhondt en Sandy Buysschaert pleiten om ook op andere loca-
ties ondergrondse containers te voorzien.
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17-09-2014: Petanque 
Vanaf  19u00 een initiatie petanque olv Bruno De Vos 
Locatie: Leopoldpark
Inschrijven: norbert.wallaert@telenet.be of  via Gsm: 0498/44 13 46
Organisatie: CD&V 50+

20-09-2014: CD&V Breugelavond
Locatie: Zaal FORUM in de Kerkstraat 66 vanaf  19u
Prijs: Leden € 16 / niet-leden € 19  -    
Kind (< 12 jaar) € 6
Aperitief  en dessert inbegrepen in de prijs
Inschrijven: Storting op rekening  BE08 4727 1780 3113  vóór 13 september 2014
met vermelding van naam + aantal volwassenen en kinderen
Inlichtingen: marc.infopol@skynet.be 
Organisatie: CD&V afdeling (in samenwerking met feestcomité) en de geledingen

15-11-2014: Mosselsouper*
Vanaf 19u00 genieten van heerlijke mosselen
Locatie: Zaal FORUM in de Kerkstraat 66
Organisatie: CD&V 50+. 

15-12-2014: Pannenkoekenbak in Strandjutter
Jaarlijks trakteert CD&V de inwoners van de rusthuizen Strandjutter en Polderzicht 

10-01-2015: 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

14-02-2015: Valentijnsmenu*
Organisatie: CD&V 50+. 

8-03-2015: Oranje Borrel*
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitkerke en haar geledingen

24-04-2015: Jaarlijkse daguitstap*
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitkerke en haar geledingen

10-05-2015: Fietsen met de buren*
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitkerke en CD&V Zuienkerke

26-06-2015: Jaarlijkse BBQ* 
Locatie: De Kerkewegel te Uitkerke
Organisatie: CD&V Blankenberge-Uitkerke en haar geledingen
* Meer gedetailleerde informatie in een volgende publicatie en op onze website  
www.cdenvblankenberge.be

Activiteitenkalender 2014-2015


