
» DE WEG VOORUIT

Een betere 
levenskwaliteit voor 
iedere inwoner

>> Kies CD&V2030

UW TOEKOMST



Boven de 
partijpolitiek 
uitstijgen.
»
Politiek moet een positieve 
boodschap zijn. Maar bij velen krijgt 
het woord een negatieve bijklank. Ik 
kan daar begrip voor opbrengen. De 
voorbije zes jaar heb ik immers te veel 
partijpolitieke spelletjes gezien. 
Zelden primeerde het algemeen 
belang. Dit moet veranderen. Er moet 
een andere mentaliteit komen in het 
stadhuis. De voorbije zes jaar bekeek 
onze fractie ieder dossier inhoudelijk 
en indien goed bevonden, hebben we 
gesteund. Dat is ook de stijl die we 
willen hanteren vanuit een 
meerderheidspositie. Geef ons de 
kans om positief te werken voor jou 
en voor onze stad. Wij willen boven de 
partijpolitiek uitstijgen, want jouw 
toekomst telt!

Sandy Buysschaert - Lijsttrekker 
CD&V2030



De 5 
focuspunten 
waarrond wij 
beleid willen 
voeren
»
De mens centraal:  Inspraak en participatie aan 
het beleid; verbinden en niet polariseren.
Woonkwaliteit: Betaalbaar en energiezuinig 
wonen; een kwaliteitsvolle openbare ruimte. 
Mobiliteit: Een leefbare stad met een 
bereikbare binnenstad; forse uitbreiding van 
het bewonersparkeren;  toeristische 
parkeerruimte aan de rand van de stad.
Ondernemen:  Impulsen en kansen geven aan 
onze ondernemers. Een bloeiende binnenstad 
door implementatie van een investeringsplan.
Langetermijnvisie:  Iedere beleidsbeslissing 
moet ook goed zijn voor onze kinderen en 
kleinkinderen. 

www.blankenberge2030.be



Een sterk programma 
en een sterke ploeg. 
Wij staan klaar. »
Sandy Buysschaert - Lijsttrekker en huidig fractieleider. 
Bediende. Constructief en gedreven. Bijt zich vast in 
dossiers. Gaat voor een open, transparante politiek.

Barbara Wille, plaats 7: 
Commercieel bediende. 
Rasechte Uitkerkenaar, 
bezige bij. Sterk socio-
cultureel engagement.  

Marc Dhondt, plaats 6: 
Politie-inspecteur op rust, 
gebruikt zijn kennis rond 
mobiliteit zeer actief in de 
verkeerscommissie. 

Jan De Soete, plaats 5: 
Betontechnoloog, lid 
GECORO en 
gemeenteraadslid sinds 
2017. Veel inzet, 
doorzetter.

Kim Dewulf, plaats 4: 
Werkzaam op een notariaat. 
Sportieve jongedame die er 
100% voor gaat. Wil zich 
inzetten voor wonen, sport, 
en gezinsbeleid.

Norbert Wallaert, plaats 3: 
Metaalarbeider op rust. 
Gemeenteraadslid. Een 
luisterend oor. Daadkracht. 
Bezieler van "Dag van de 
Vriendschap"

Lena Beernaert, plaats 2: 
Uitbaatster "Huisje van 
Majutte". Meer dan 30 jaar 
werkzaam op verschillende 
stadsdiensten. Kent het 
stadhuis door en door.



Kinderopvang
 - Geen sluitingsdagen tijdens vakantieperiodes. 
 - Nachtopvang voor wie ’s nachts of in shift werkt (bvb. haven van 
Zeebrugge)
 - Betere ondersteuning voor éénoudergezinnen

Senioren
 - Uitbouwen van een boodschappendienst 
 - Uitbreiden van de dienst "kortverblijf" 
 - Uitbreiden van dagverzorging naar weekendverzorging
 - Zorg op maat ondersteunen en de nodige premies voorzien
 - Serviceflats in het stadscentrum, dicht bij winkels

Nieuw woonzorgcentrum
 - Dynamische omgeving creëren met diverse woonvormen
 - Kangoeroewoningen, assistentiewoningen, serviceflats 
 - Ruimte voor "Begeleid zelfstandig wonen" voorzien
 - Een mix van activiteiten voorzien: aanleggen van moestuintjes, 
opvang kinderen van personeel, veilige wandelroutes voor de 
bewoners
 - De gemeenschapsdienst uitbreiden naar de zorg: ouderen helpen 
in een WZC (maaltijden)

» Integrale versie op www.blankenberge2030.be



EEN DAG UIT HET LEVEN
Wij zijn er op elk moment voor je. 
»

7u30 - Sam gaat voor 
het eerst met de fiets 
naar school. 
Met ons fietsactieplan 
zorgen wij voor veilige 
fietspaden.

10u00 - Rik wil 
inlichtingen over zijn 
renovatie. De premie 
uitbreiden maar vooral 
gericht op energie 
besparen. De 
goedkoopste energie is 
de energie die niet 
verbruikt wordt.

12u00 - Simonne gaat 
eten in 
dienstencentrum De 
Bollaard. Wij 
garanderen een 
efficiënte werking en 
maken er een 
aangename 
ontmoetingsplaats van.

13u30 - André speelt 
graag petanque. 
Achter het stadhuis 
voorzien we nieuwe, 
kwalitatieve 
infrastructuur, waar 
ook tijdens de winter 
kan gespeeld worden.

17u00 - Annick komt 
van haar werk en vindt 
vlot parkeerplaats. Het 
bewonersparkeren 
kwam er door ons. We 
breiden het 
bewonersparkeren uit 
en sturen de huidige 
regeling bij.

18u00 - Luc gaat 
zwemmen. Het nieuw 
zwembad binnen het 
budget.  Geen luxe 
maar recreatieve 
mogelijkheden. 
Aanbod ‘Sport 
Overdag’ uitbreiden 
met ‘Sport ’s avonds’. 

20u00 - Sofie en Bart 
gaan voor een avondje 
cultuur. We richten ons 
meer op kwaliteit dan 
op kwantiteit. Een 
teveel aan activiteiten 
neemt de zuurstof 
weg bij de 
verenigingen.

23u50 - Paul is op 
weg naar huis van de 
late shift. Een veilige 
stad is een aangename 
stad. Waar nodig 
zetten we in op meer 
camerabewaking. 

Wij kiezen voor een 
transparant financieel beleid 
» 
Neen, de schulden zijn niet gedaald.Nieuwe schulden 
worden gecamoufleerd via intercommunales. 
- De stadskas is zo goed als leeg.
Wij kiezen voor transparantie. 

Hien Tran Thi, plaats 13: 
Huishoudhulp. Kreeg als 
buitenlandse kansen en is 
daar dankbaar voor. Wil zich 
via zorg en sociaal beleid 
inzetten voor anderen. 

Guy Monbaillieu, plaats 12: 
Verkoper. Heeft zijn roots 
bij de Sea-Scouts. Jeugd en 
wonen krijgen zijn aandacht. 
Ook het havengebeuren wil 
hij verder ontwikkelen. 

Jill Merckx, plaats 11: 
Studeert dierenzorg. Weet 
van aanpakken, o.a. petitie 
DSDN-laan. Gaat voor een 
diervriendelijke stad.

Kevin De Troyer, plaats 10: 
Zelfstandige. Wil meer 
initiatieven rond 
wintertoerisme. Jongeren 
terug aantrekken. Meer 
dynamiek in het centrum.

Sophie Van Kerckhove, 
plaats 9: Zelfstandige. Was 
4 jaar gemeenteraadslid. 
Verdedigt de belangen van 
horeca en middenstand.

Tim Dierickx, plaats 8: 
Student Lemmensinstituut, 
sterk geëngageerd bij de 
KSA. Uiteraard krijgt jeugd 
en cultuur zijn aandacht.
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OPTIMALE MOBILITEIT
Bereikbaar, leefbaar, toegankelijk 
»

Een toegankelijk strand. 
Voetpaden zonder 
drempels. Gesloten 
fietsboxen. Vlot 
bereikbare en 
toegankelijke openbare 
gebouwen. Uniform 
i n g e r i c h t e  
schoolomgevingen.

Een vereenvoudigd 
p a r k e e r r e g l e m e n t  
dringt zich meer dan 
ooit op. Duidelijke 
wegmarkeringen en 
verkeersignal isat ie.  
Sluikverkeer tegengaan 
(bijv. Vlaamsestraat)

Heraanleg van 
straten moet 
grondiger 
gebeuren. Riolen 
indien nodig, 
voetpaden, 
fietspaden en 
wegdek in één 
beweging. »

Onze lokale mobiliteit geven we vorm volgens het STOP-principe. 
Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Personenwagens. Een 

leefbare en bereikbare stad. De voetpaden niet enkel vernieuwen maar 
ook goed onderhouden. De fiets als duurzaam verplaatsingsmiddel 
stimuleren. Met het openbaar vervoer alle wijken bereikbaar maken. 

Ondernemers bereikbaar maken via kortparkeren. Toeristisch 
zoekverkeer in de woonwijken vermijden.



Aanpak leegstand
 - Hogere belasting bij verkrotting

 - Strengere controles op leegstand

 - Leegstandtaks integraal investeren in de binnenstad

Meer sfeer en dynamiek
 - Een Europees feest met traditionele dansen en culinaire 
ontdekking

 - Streetartfestival organiseren

 - Een lichtplan om mooie gevels te belichten

Wintertoerisme
 - Een shopbon en smulbon om in de winterperiode meer 
bezoekers aan te trekken

 - Kerstmarkt kwalitatiever maken met winterse chalets

Wonen in de binnenstad
 - Dichtbij parkeren met vaste parkeerplaatsen onder de 
Grote Markt

 - Subsidies met als voorwaarde in de binnenstad wonen

 - Starterswoningen in de binnenstad voor jonge gezinnen. 
X-aantal jaar goedkoop huren om te kunnen sparen.

Integrale versie op www.blankenberge2030.be
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Lindsay Goethals, plaats 14: Schoonheidsspecialiste in 
opleiding. Actief in het toneel. Wil meer ondersteuning 
inzake wijkwerking. 

Peter Beeckmans, plaats 
20: Stadsarbeider. Actief in 
tal van verenigingen. Goeie 
ondersteuning van de 
stadsdiensten. Wil de beste 
service voor onze inwoners.

Rika Bogaert, plaats 19: 
Gepensioneerd maar altijd 
bezig. Via OKRA Uitkerke 
volle inzet voor het welzijn 
van alle senioren en 
gehoorgestoorden.

Yvette Aers, plaats 18: 
Gepensioneerd. Volle inzet 
voor kinderen en 
jongeren.Was kookouder bij 
de KSA. Nu actief in de 
huiswerkbegeleiding.

Maria Reubens, plaats 17: 
Dynamische oma. Heel wat 
engagementen o.a. het 
begeleiden van 
vormelingen. Gaat voor een 
kindvriendelijke stad.

Preben Furniere, plaats 16:  
Werkt in de Horeca. 
Vrijwilliger bij Missing You. 
Zijn interesse gaat uit naar 
jeugd- en 
gehandicaptenzorg.

Saskia Ysenbrandt, plaats 
15:  Werkzaam in een 
woonzorgcentrum. 
Mantelzorgster. Wil dat 
mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen.

» 6
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Kansarmoede is beknot zijn in maatschappelijk 
hooggewaardeerde goederen zoals onderwijs, 
arbeid, huisvesting, vrijetijdsbeleving,...

- Kansenpas zodat iedereen kan deelnemen aan het vrijetijdsleven
- Meldpunt armoede en eenzaamheid
- Vooropvang Speelberge goedkoper maken
- Opnieuw een maaltijdaanbod voorzien op de speelpleinwerking
- Subsidies en toelagen beter bekend maken en automatisch 
toekennen
- Speelpleintjes en sportterreinen in wijken uitbreiden i.p.v. 
afschaffen

Onderwijs is een recht voor iedereen

- Verhogen van het aantal onderwijscheques
- Brugfiguur als schakel tussen de ouders, de school en het beleid 
om mensen te begeleiden naar de juiste diensten
- Begeleidingstraject (school/ouders/stad) volgens leeftijd en de 
fase van het schoollopen (kleuter/lager) om integratie te 
bevorderen

Tewerkstelling

- Sociale en reguliere tewerkstelling creëren met het project 
kinderboerderij (zie verder)
- Minder stadstaken uitbesteden, meer lokale tewerkstelling
- Lokale jobbeurs zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar 
vinden 

In 2017 leefde 34,53% van 
de kinderen in kansarmoede.
» Nu naar beneden!
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Waar is site De Sol gesitueerd?
Dat is de zone gelegen achter de Floreal en strekt zich uit 
tot aan het Zeebos.

Wat zijn de huidige plannen?
Een 9-holes golfterrein met ongeveer 400 wooneenheden.

Hoe zien wij de ontwikkeling van dat gebied?
Wij springen verstandig om met ruimte. Een meervoudige 
recreatieve invulling. 

Wat met de geplande bouw van appartementen?
Minder appartementen, onze prioriteit gaat naar de 
binnenstad.

Wat bedoelen we met meervoudige recreatieve 
invulling?
Een mix van recreatie zoals een kinderboerderij, 
picknickzone,..... Deze zone kan evolueren tot een echt 
recreatiedomein.

Wat zijn de troeven van een kinderboerderij?
- Economisch interessant: De golfsport kent 37.000 leden in 
Vlaanderen, een gemiddelde kinderboerderij in Nederland 
trekt 50.000 bezoekers.
- Kruisbestuiving: Schoolreizen met combinaties Sea-Life, 
Velodroom, Belle Epoque Centrum, Zuivelmuseum,...
- Educatie voor kinderen: Het leven op de boerderij, brood 
leren bakken.
- Ruimte voor een familiefeestje.
- Sociale tewerkstelling.

Een plaats waar jonge gezinnen met hun kinderen, 
grootouders en hun kleinkinderen terug kunnen genieten

Strategisch project De Sol. 
Ecogolf of...?
» Hoe wij het zien



ZORG VOOR ELKAAR
- Via een smartphone-app de buurt verbinden

Een boodschap meebrengen voor een zieke buur
Dringend een oppas nodig
Op reis en een oogje in het zeil houden

ZORG VOOR DE BUURT
- Een polyvalente "vlinder"-ploeg die kort op de bal kan 
spelen: onkruid verwijderen, herstelling aan het voetpad, 
een extra ronde om de vuilnisbakken te ledigen,... 
- Extra groencontainers, extra ondergrondse containers
- Huisvuilophaling optimaliseren
- Premie voor straat- en buurtfeest
- Uitbouwen van buurthuizen in elke wijk

ZORG VOOR HET MILIEU
- Premiereglementen maximaal gericht op isolatie en 
energiebesparende maatregelen
- De centrumbus moet de wijken rond Talingpad en 
Pluvierlaan bedienen 
- Onderhoudsarme beplanting, gebruik van kustgebonden 
planten zoals helmgras
- Recyclage stimuleren. Als voorbeeld: snoeihout hakselen 
op het containerpark en terug meegeven aan onze inwoners
- Lokale producten gebruiken. Onze ecologische voetafdruk 
beperken

TERUG STABILITEIT IN HET STADHUIS
Onze ploeg gaat er voluit voor om terug deel uit te maken 
van het beleid. Want nóg zes jaar zoals nu, is niet werkbaar 
voor het personeel. Er moet cohesie, respect en waardering 
zijn. Het beleid moet waken over het welzijn van de 
medewerkers. Wij brengen de stabiliteit terug in het 
stadhuis. 

Lees de integrale versie op www.blankenberge2030.be
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Anne-Marie Hoornaert, plaats 21: Werkt bij Familiehulp. 
Van zorg en welzijn tot cultuur, Belle Epoque en toneel. 
Groot engagement. Actief in het Davidsfonds Bl'ge.

Brigitte Monbaliu, 
lijstduwer: Sociaal 
assistente, OCMW-raadslid, 
voorzitter Vincentius. 27 
jaar gedreven inzet voor de 
meest kwetsbaren. 

Arnold Van Eeghem, plaats 
26: Gepensioneerd. 
Voorzitter lokale CD&V-
afdeling. Goeie voeling met 
de landbouwsector. Brede 
inzet voor iedereen.

Jhonn Louagie, plaats 25: 
ACV-bediende op rust. 
Jaren ervaring in de SHM 
Het Lindenhof. Sociaal 
geëngageerd. Volop voor 
meer betaalbaar wonen.

Kristel Jonckheere, plaats 
24: Verpleegaspirant en 
thuisverpleegster. Diverse 
sociale engagementen. 
Haar volle aandacht voor 
het lokale zorgbeleid.

Eric Wallaert, plaats 23: 
Gepensioneerd. 
Medewerker Tweedaagse 
Voettocht, actief in het Hof 
der Prinsen. Ziet vele noden 
en dat moet beter.

Guy Beckers, plaats 22:  
Bewakingsagent. Met een 
hart voor carnaval. Gaat 
voor een veilige, 
diervriendelijke en nette 
stad.



Met ons plan voor de 
heraanleg van de Grote 
Markt kost het de 
belastingbetaler €0,00. 
Kortparkeren, mooie 
terrassen, ondergrondse 
garages voor 
omwonenden. >>
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Een terugblik en een vooruitblik
De zes jaar oppositie zijn voorbij: een periode 
waar we zowel in de gemeenteraad als in het 
OCMW een positieve inbreng hadden. 
Constructieve medewerking heet dat. 
We toonden aan waar de pijnpunten liggen bij 
het gevoerde beleid, maar tevens dat het ook 
anders kan.

We stonden en staan open voor de ideeën van 
anderen. Deze leerden we kennen door op stap 
te gaan en zo direct contact te hebben met de 
mensen van Blankenberge-Uitkerke. We hadden 
en hebben een luisterend oor. We 
organiseerden dialoogmomenten en info-
avonden. Zo konden we sterke plannen 
ontwikkelen met inspraak van de inwoners. Dit 
was onze werkwijze de voorbije jaren en dat is 
onze weg vooruit.

Een enthousiaste groep en een gedreven 
lijsttrekker staan voor jullie klaar met een sterk 
en eerlijk verkiezingsprogramma, gericht op de 
toekomst. 

Stap mee met ons op 'de weg vooruit'!

Brigitte Monbaliu - Lijstduwer




