
“Ik, Jij, Zij, Iedereen, WIJ. Laat 2017 een 
jaar vol gezondheid, vriendschap, geluk 
en warmte zijn. Elkaar groeten, elkaar 
spreken, elkaar ontmoeten. 
Met elkaar kunnen WIJ meer."

Ruimtelijke ordening 
anders bekeken

De ruzie tussen de coalitiepartners 
over het golfproject toonde duidelijk 
het gebrek aan visie binnen het VLD/
NVA stadsbestuur. 

In een opiniestuk op onze website geeft Jan 
De Soete een overzicht van verschillende 
situaties rond ruimtelijke ordening waarin 
duidelijk werd dat het VLD/NVA-bestuur 
bitter weinig langetermijnvisie uitstraalt 
maar terzelfdertijd weinig luistert naar 
andere ideeën, zowel diegene van partijen, 
experten als inwoners.

De ontwikkeling van de ecogolf zorgde dit najaar voor 
heel wat tumult. Coalitieparners VLD en NVA waren het 
niet eens over de bouw van appartementen. Eerst was 
NVA tegen maar plots kan het wel. CD&V pleit nog steeds 
voor een bijsturing.

Voor CD&V kan dit golfproject. We hebben in het verleden steeds gesteld dat dit 
een diversiteit in het toeristisch aanbod 
kan betekenen, ... maar  dat we dit 
gekoppeld willen zien aan de realisatie 
van een kinderboerderij . Perfect 
integreerbaar en ook toeristisch een 
meerwaarde.
Denk gewoon eens aan al die scholen die  
jaarlijks een schoolreis doen, combineer dit met 
een andere activiteit zoals een bezoekje aan het 
Zuivelmuseum, het Serpentarium, Sea-Life, 
Groenwaecke, strand en zee,... en je hebt 
kruisbestuiving.

Moet ook voor onze 
inwoners meerwaarde zijn
Maar het is belangrijk dat dit project ook voor 
onze eigen inwoners een meerwaarde betekent. 
Wie denkt niet met nostalgie terug aan de 
Nordic? Willen we onze jonge gezinnen of de 
grootouders met de kleinkinderen een 
gelijkaardig aanbod geven, dan is een 
kinderboerderij ideaal.

CD&V: EEN ECOGOLF 
KAN VOOR ONS, MAAR 
MET KINDERBOERDERIJ

CD&V Nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2017 
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Sandy Buysschaert GSM 0486 62 02 53
(sandybuysschaert@telenet.be)

www.blankenberge.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvblge

in BLANKENBERGE-UITKERKE
Blankenberge.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Blankenberge-Uitkerke jaargang 17 - Januari 2017

De ‘warmste stad van Vlaanderen’. 

De vele vrijwilligers, de verenigingen, 
de scholen, het stads- en OCMW 
personeel, politie en brandweer. CD&V 
is dankbaar voor zoveel inzet en 
engagement. CD&V wil die inzet, dat 
engagement, veel meer benutten en 
volop inschakelen als antenne om goeie 
beleidskeuzes te kunnen maken. 
Die kennis wordt nu te weinig gebruikt 
door het huidig stadsbestuur.

Zie het een beetje als onze wens voor de 
komende jaren.

Een warme wens 
voor onze inwoners

Op zondag 15 januari 2017 gaat onze 
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie door. 
Dit jaar heten we u welkom in zaal DE 
KERKEWEGEL in Uitkerke. Vanaf 10u45 bent 
u welkom om te klinken op het nieuwe jaar.

Arnold Van Eeghem (Voorzitter): “Ik heb de 
eer en het genoegen u te mogen uitnodigen in 
naam van CD&V Blankenberge-Uitkerke op 
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Met Joke 
Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw kunnen we opnieuw een 
boeiend spreker welkom heten. Daarnaast 
staan we even stil bij het lokaal politiek 
gebeuren. Maar ook belangrijk, samen klinken 
op het nieuwe jaar met een hapje en een 
drankje. IEDEREEN WELKOM, gezelligheid 
gegarandeerd."

Vlaams minister Joke Schauvliege, gastspreker 

op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
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Op een kinderboerderij kunnen de kinderen 

nog eens dicht bij diertjes komen.



De erfgoedcel Kusterfgoed die op 1 
augustus 2015 van start ging steunt ook 
Blankenbergse projecten. 

Anne-Marie Hoornaert (CD&V 
bestuurslid): "Blankenberge kent heel wat 
mensen die zich inzetten voor het behoud van 
ons Cultureel en Maritiem erfgoed. Ook onze 
collega Trees Vankersschaever, actief bij de 
Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge 
(VSB) is een drijvende kracht. Ikzelf ben ook 
geïnteresseerd in de Belle-Epoque periode en 
ben ik blij me te wanen als ijdele dame van de 
high society in die jaren 1870 -1910, zoals bij 
het eindejaarspektakel in en rond de Sint-
Rochus kerk op 28, 29 en 30 december. Maar 
goeie ondersteuning van de vele vrijwilligers 

is belangrijk. Ik was dan ook blij via collega 
Sophie Van Kerckhove te vernemen dat ook 
Blankenbergse projecten een beroep kunnen 
doen op Kusterfgoedcel.” 

Tijd om dit nog eens in de kijker te zetten.

Sophie Van Kerckhove
(Gemeenteraadslid): "Sinds het VLD/NVA-
stadsbestuur hun plannen over de verhuis 
van het toerismebureau bekend maakten 
hadden we onze bedenkingen over de 
locatie. Uit ervaring tijdens de uitbating van 
het buffet in het vroegere stationsgebouw 
weet ik dat vele toeristen bij aankomst 
onmiddellijk het toerismebureau zoeken. Nu 
wordt dit weggestoken achter het casino, 
waar De Benne vroeger was."
Norbert Wallaert (gemeenteraadslid): " 
Niet logisch omdat er naast het station een 
parkeertoren voor 750 wagens is, aan St 
Antoniuskerk stoppen de shuttlebussen met 
honderden passagiers van de cruiseschepen 
en deze zomer kwamen 606.140 reizigers met 

de trein naar Blankenberge.”
Sandy Buysschaert (Fractievoorzitter): 
Veel toeristen die met de wagen komen zullen 
hun GPS instellen om het toerismebureau te 
vinden. Dat zal onnodig verkeer genereren in 
de casinobuurt. Nochtans waren, en zijn er  
meerdere mogelijkheden aan het station. 
Ook het prijskaartje is er niet naast. Voor CD&V 
is dat belastinggeld inefficiënt besteden."

Een toeristvriendelijke stad ontvangst zijn 
gasten op een warme  manier bij aankomst, 
dus aan het station. CD&V pleit om op z'n 
minst een vooruitgeschoven post in of aan 
het stationsgebouw te voorzien. Geen koel, 
digitaal loket maar een fysieke ontvangst via 
een bemande balie.

Het PWA-systeem moet vervangen 
worden door het nieuwe wijkwerken. 
Dat besliste Vlaams minister van Werk 
Philippe Muyters (N-VA). Normaal 
gezien zou dat ingaan vanaf 1 juli 2017 
maar recent werd beslist om uit te 
stellen tot 1 januari 2018. Dit om de 
omschakeling beter en grondiger voor 
te bereiden. De aanpassing van het 
PWA-statuut heeft wel gevolgen voor 
de lokale kinderopvang. 
 

Plots kost een werknemer 
veel meer. 

Scholen maakten gebruik van werknemers 
met een PWA-statuut om hun voor-en 
naschoolse opvang betaalbaar te 
organiseren. Ouders die werken en niet tijdig 
aan de schoolpoort konden staan waren 
daarmee geholpen. De school kon een 
werknemer met een PWA- statuut 
inschakelen voor 6,5 euro in plaats van 20 
euro. Een prangende vraag die zich nu stelt 
voor de ouders en de scholen: blijft de opvang 
betaalbaar?

Noodzakelijke oplossing

Brigitte Monbaliu (OCMW-raadslid): "De 
aanpassing van het PWA-statuut zou normaal 
vanaf 1 juli 2017 doorgaan. De OCMW-raad en 
de onderwijsnetten hebben hierop 
geanticipeerd en naar een efficiënte 
oplossing gezocht. Voortaan wordt de 
opvang georganiseerd door 't Loavertje voor  
kinderen die na 17u30 opvang nodig hebben, 
zij worden met de bus opgehaald. De opvang 
voor kinderen die tot 17u30 blijven wordt 
verder georganiseerd door de 
onderwijsnetten. De kostprijs voor de ouders 
blijft zowel in de scholen als in 't Loavertje 
dezelfde. Gezien meer kinderen door 't 
Loavertje zullen opgevangen worden was 
een personeelsuitbreiding noodzakelijk, dit 
werd in de OCMW-raad van 13 oktober 2016 
goedgekeurd." 

Vanaf 1 januari 2017 worden in 't Loavertje 
maximum 70 kinderen opgevangen na de 
school, op woensdagnamiddag 84 kinderen 
en in de zomervakantie 84 kinderen. Indien 
blijkt dat er een tekort is aan opvangplaatsen 
zullen er extra opvangmogelijkheden 
gecreëerd worden in samenspraak met de 
onderwijsnetten.

“Een betaalbare oplossing voor 
de scholen en ouders was 
noodzakelijk.”

NASCHOOLSE 
KINDEROPVANG
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En jij? Ken jij ook een ‘stille held’?
Laat het ons weten en mail je kandidaat 
door naar contact@cdenvblankenberge.be.

WARME WELKOM 
NODIG, GEEN 
ONLOGISCHE VERHUIS
Weggestoken in de casinobuurt. Qua 
verkeersafwikkeling een onbegrijpelijke keuze. En 
een prijskaartje van 512.000 euro

Ondersteuning te krijgen via Kusterfgoedcel

Kiezen voor de binnenstad

Kort na de zomer hebben we de 
opmaak van ons kernplan 
aangekondigd. CD&V wil meer 
ambitie in het beleid om de leegstand 
in de binnenstad aan te pakken. 

Sandy Buysschaert (CD&V 
fractievoorzitter): “Beleid voeren is keuzes 
maken. Het huidig VLD/NVA beleid kiest 
duidelijk volop voor uitbreiding. Dat werd 
duidelijk toen het stadsbestuur na enkele 
dagen ruzie de deur openzette om meer 
woonentiteiten te voorzien in het ecogolf-
project. CD&V kiest ervoor om in te zetten op 
de binnenstad. Daar liggen de prioriteiten!"

De voorbije maanden hebben we volop 
informatie verzameld, de huidige 
beleidskeuzes geëvalueerd, geluisterd naar 
mensen uit diverse sectoren . Nu nemen we 
de volgende stap. Onze inwoners 
consulteren, hun kijk op de zaak vragen. Hoe 
kunnen we meer bewoning in de binnenstad 
krijgen? Hoe kunnen we meer sfeer en handel 
creëren? 

Onze bevraging staat ondertussen online via 
onze website. Doe mee aan onze bevraging.
WIJ maken Blankenberge , met elkaar!

 www.cdenvblankenberge.be

Zet alvast donderdag 23 maart 2017 in uw 
agenda. Dan presenteren wij onze visie voor 
de binnenstad. Meer info volgt nog.
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Neem eens een kijkje op de website 

www.kusterfgoed.be




