
maar... is er na de rioolverzakking, de 
gaslekken en de waterlekken echt reden 
tot feesten? Ook de onvolmaaktheden 
aan waterslikkers en bestrating zijn 
duidelijk.  

Veiliger fietsen dankzij 
CD&V-voorstel

Eind april werd de hernieuwde 
Scharebrugwijk ingehuldigd. Bij de 
start van dit dossier pleitte CD&V voor 
een apart fietspad.

Marc Dhondt: "Het aparte fietspad is zeer 
positief en we zijn blij dat we konden wegen 
op dit dossier. Een kanttekening is dat de 
strook tussen het fietspad en de straat  zich 
leent om het fietspad af te schermen met een 
haag. Meer groen in de straat en nog veiliger 
voor de fietsers." 

Met een ludieke actie op 1 april 2017, een soepbedeling (weliswaar niet met 
groenten uit de volkstuintjes want die zijn er nog niet) vestigde CD&V nogmaals 
de aandacht op de tergend trage aanpak van dit dossier. 

Zo dicht mogelijk bij het verkiezingsjaar ?

Norbert Wallaert (Gemeenteraadslid): “Het is ondertussen meer dan 10 jaar geleden dat de 
volkstuintjes aan het Tiendenhof (2006) 
verdwenen. Het dossier om nieuwe 
volkstuintjes te realiseren zette CD&V voor het 
eerst op de dagorde van de gemeenteraad van 
15 januari 2013. Het stadsbestuur weigerde toen 
dit voorstel goed te keuren. Later stelde het 
stadsbestuur toch een dossier samen dat tot 
tweemaal toe niet aan de eindmeet geraakte. 
Pas na een derde poging en na bijna 2 jaar 
aanmodderen kon het stadsbestuur toch 
slagen en werd er, door minister Schauvliege 
(CD&V) €15.000 subsidie toegekend."

Ondertussen zien we dat de schepen steeds 
opschuift met zijn timing. Eerst was het na de 
zomer 2016, dan kwam de schepen met het 
voorjaar 2017 op de proppen. Maar nu zien we 
communicatie vanuit het stadsbestuur waarin 
er weer een latere datum naar voor wordt 
geschoven. Het is al eind september 2017 
geworden. En zo komen we steeds dichter bij de 
verkiezingen. Toeval of handig uitgesteld?

WAAR BLIJVEN DIE 
VOLKSTUINTJES TOCH? 

Speelplein 'De Soetekoeke' brengt buurt bij elkaar
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
(sandybuysschaert@telenet.be)
www.blankenberge.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdevblge

in Blankenberge-Uitkerke
blankenberge.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Blankenberge-Uitkerke jaargang 17 - mei 2017

Begin april werden de centrumstraten 
feestelijk geopend. Het straatbeeld 
oogt breder, frisser voor sommigen en 
voor anderen te grijs en te somber. Over 
smaken en kleuren kan men moeilijk 
discussiëren. 
Maar de voornaamste vraag luidt:” 
Werd dit dossier wel ten gronde 
aangepakt?” Neen, is ons antwoord!

Want wie bij een investering van 
€2.000.000 nalaat om de meer dan 80 
jaar oude riolen te vernieuwen, werkt 
zonder langetermijnvisie en maakt 
geen duurzame keuzes.

Centrumstraten 
feestelijk geopend, 

Het is ondertussen meer dan twee jaar 
geleden dat het VLD/NVA stadsbestuur te 
kennen gaf dat ze het speelplein 'De 
Soetekoeke' wil omvormen tot een 
hondenloopweide. Totaal onbegrip voor 
deze beslissing was het resultaat en vanuit 
de buurt werd terecht actie ondernomen.

Dit is een schoolvoorbeeld van hoe men een 
beslissing neemt zonder voeling te hebben met 
de buurt. Buurtbewoners doen er een 
babbeltje met elkaar, kindjes of kleinkindjes 
spelen er naar hartenlust. De buurt had gelijk 
om te protesteren en een petitie op te starten. 
Maar het valt op dat het stadsbestuur, ondanks 
hun vastberadenheid in dit dossier, zwijgt in 
alle talen. Uitgesteld tot na de verkiezingen 
om dan door te zetten? WEES WAAKZAAM!

Onze mandatarissen laten het speelpleintje 'De 

Soetekoeke' niet los. Ook op de jaarlijkse 

paaseierenraap waren ze aanwezig.
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Gemeenteraadslid Norbert Wallaert maakte de 

verse soep en o.a. Marc Dhondt kwam proeven.



De voormalige Q8-site te uitkerke ligt 
er al een heel lange tijd verwaarloosd 
bij. Nochtans werd vorig jaar al 
uitgepakt met een tekening hoe ze zal 
ingevuld worden, maar veel beweging 
is er momenteel niet. Waarom?

Er zijn al heel wat jaren verlopen sinds de 
beslissing van minister Joke Schauvliege 
(CD&V) om de milieuvergunning niet meer toe 
te kennen waardoor het tankstation Q8 
moest verdwijnen uit de dorpskern van 
Uitkerke. Belangrijk voor de leefbaarheid van 
de buurt, dus deed het stadsbestuur haar 
uiterste best om dit op hun hoed te steken. Na 
het verwerven van de gronden kwam men 
vlot met plannen voor de dag maar vele jaren 

later is er nog niks gerealiseerd. Misschien 
wacht men tot het verkiezingsjaar om in de 
gunst van de kiezers te kunnen komen? Maar 
ondertussen ligt de site er al vele jaren 
verloederd bij. 

Gezien kinderarmoede het snelst 
gedetecteerd kan worden op school diende 
CD&V in de OCMW-raad van 20 april 2017  het 
voorstel in om aan de scholen een 
contactpersoon toe te wijzen die tevens 
zitdag zou houden binnen de school. Dit zou 
voor vele ouders een kans zijn om vlot in 
contact te komen met het OCMW binnen de 
vertrouwde omgeving van de school. De 
brugfiguur richt zich binnen de school 
hoofdzakelijk op armoedebestrijding, 
kleuterparticipatie en tracht de kloof tussen 
ouders, school en relevante sociale partners 
te verkleinen. Het voorstel werd echter niet 
weerhouden. 

Als we vaststellen dat de cijfers van 

kinderarmoede(Kind en Gezin) blijven 
stijgen in Blankenberge dan vinden we dit 
een gemiste kans.

In 2010 was 19,7% van de kinderen, geboren 
in onze stad, kansarm. 
In 2015 was dit reeds 28,4%. Naast de reeds 
bestaande initiatieven was ons voorstel een 
opportuniteit om de kinderarmoede in zijn 
totaliteit aan te pakken. Als gezinspartij zullen 
we dit voorstel blijven onder de aandacht 
brengen, ondanks de negatieve kritiek van de 
meerderheidspartijen.
 
Brigitte Monbaliu
CD&V Fractieleider in het OCMW

Half april 2017 lanceerde het 
stadsbestuur opnieuw enkele 
ingrepen rond mobiliteit. Een 
totaalplan hebben we sinds de 
gemeenteraad van september 2015,  
waarin de opdracht met raming 
€95.000 aan een studiebureau werd 
gegeven,  nog niet gezien. Om een 
vergelijking te maken, CD&V deed er 6 
maand over, met inbegrip van een 
bevraging bij de bevolking en het 
kostte €0 belastinggeld. 

Sandy Buysschaert (Fractievoorzitter): 
"Wat we wel zien is dat er af en toe, maar met 
vele maanden tussentijd,  een maatregel  uit 
ons mobiliteitsplan gedeeltelijk of helemaal 
wordt overgenomen. De voorbije zomer 
werden er plots extra zebrapaden 
geschilderd. Ook fietssuggestiestroken 
kwamen te voorschijn in het straatbeeld. Was 
dit een poging van het stadsbestuur om  
tegemoet te komen aan onze oproep om de 
zwakke weggebruiker meer comfort te 
bieden en aan ons pleidooi om van 
Blankenberge en Uitkerke een 
fietsvriendelijke stad te maken?  Misschien, 
maar deze ingrepen nemen niet weg dat er 
van een duidelijke langetermijnvisie geen 
sprake is. Dat uit zich ook in de vele gemiste 
kansen. Denk aan de Prinsenlaan, waar er 
ruimte was voor een afzonderlijk fietspad. 

Denk aan de Ruzettelaan die tegelijk met de 
vernieuwde trambedding kon voorzien zijn 
van aparte fietsstroken. Waarom kiest het 
stadsbestuur om enkel de voetpaden te 
vernieuwen in de M.Pyckstraat in plaats van 
het totale straatbeeld aan te pakken zoals 
CD&V vroeg. Ook nu weer in de wijk rond de 
W. Tellstraat kiest men voor  vernieuwing van 
het wegdek. Voetpaden blijven er 
troosteloos bijliggen."

Bewonersparkeren wordt uitgebreid  
Tijdverlies is er ook rond de uitbreiding van 
het bewonersparkeren. CD&V bepleit sinds 
februari 2016 de uitbreiding van het 
bewonersparkeren. In de gemeenteraad van 
januari 2017 koos het stadsbestuur  er nog 
voor om enkel de Dujardinstraat en 
Vrijheidstraat op te nemen in de zone voor 
bewonersparkeren. Het amendement van 
CD&V om de volledige wijk rond de Van 
Maerlantstraat én de wijk rondom de 
Prinsenlaan als bewonerszone te voorzien 
werd toen nog afgekeurd door het VLD/NVA-
stadsbestuur. Om enkele maanden later  dan 
toch aan te kondigen dat ze het 
bewonersparkeren in die wijken zal 
uitbreiden. Begrijpe wie begrijpen kan.

“Goed, beter laat dan nooit, maar deze 
manier van beleid voeren doet onze 
wenkbrauwen steeds weer fronsen”

BEWONERSPARKEREN 
WORDT UITGEBREID

“Wat ook opvalt, is dat 
de maatregel pas 
ingaat op 1 januari 
2018 (het 
verkiezingsjaar). En 
dat terwijl de meeste 
overlast tijdens de 
zomermaanden is”
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Wil je meewerken aan de toekomst?
Laat het ons weten via mail naar contact@cdenvblankenberge.be.

BRUGFIGUUR TUSSEN  
SCHOOL EN BELEID 
Steeds meer kinderen in kansarmoede geboren

Q8-site: wachten tot in het verkiezingsjaar??

Traject centrumbus vanaf 1 
juli via de Kemmelbergstraat

Het is ondertussen meer dan een jaar 
geleden dat CD&V haar 
mobiliteitsplan presenteerde. Dit plan 
hield ook een trajectaanpassing van 
de centrumbus in.

Jan De Soete (Gemeenteraadslid): "Ons 
voorstel hield in om enerzijds via de 
Kemmelbergstraat te rijden en anderzijds te 
Uitkerke via de Lissewegestraat te rijden 
zodat de aanliggende wijken konden 
bediend worden. Dit plan werd door ons 
ingediend maar we moesten vaststellen dat 
het VLD/NVA-stadsbestuur heel veel tijd nam 
om tot actie over te gaan. Meer dan een jaar! 
Ondertussen is er veel tijd verloren gegaan 
maar nu zien we dat het stadsbestuur ons 
voorstel, dat heel wat meer comfort zou 
betekenen voor vele inwoners, uiteindelijk 
toch gedeeltelijk overneemt.  Vanaf 1 juli 
2017 zal de centrumbus via de 
Kemmelbergstraat rijden en zal de wijk met 
o.a. het Pervijzepad beter openbaar 
vervoersaanbod krijgen. 

Het stadsbestuur verloor veel tijd en toont nu 
zelf aan dat ons mobiliteitsplan een sterk 
document is dat men niet kan blijven 
negeren. Maar niettegenstaande deze 
positieve trajectaanpassing vinden we het 
een gemiste kans dat het stadsbestuur er 
niet voor kiest om via de Lissewegestraat 
te rijden en zo ook de wijk rond de 
Zinderdreef en de Pluvierlaan te bedienen.
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CD&V dringt aan op enige daadkracht in dit 

dossier. Dit duurt al veel te lang.
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Soetekoeke' niet los. Ook op de jaarlijkse 

paaseierenraap waren ze aanwezig.
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Gemeenteraadslid Norbert Wallaert maakte de 

verse soep en o.a. Marc Dhondt kwam proeven.


