
“Beaufort (€40.000) was te duur, dus 
organiseert het stadsbestuur een 
tentoonstelling die meer dan dubbel zo 
duur (€102.487) is.” 

Bijna €100 per bezoeker

Over smaken en kleuren valt niet te 
twisten, luidt het spreekwoord. Zo ook 
over de tentoonstelling van Ervinck. 
Maar over de kostprijs wel, lijkt ons.

Meer dan €100.000 voor de 
zomertentoonstelling is volgens ons echt wel 
een brug te ver. Dat het doek vijf jaar mag 
blijven hangen maakt het niet minder 
pijnlijk. 
Ook het excuus van de schepen dat dit voor 
extra promotionele waarde zorgde, toont 
zich niet in de cijfers. Slechts 1183 bezoekers. 
Een onverantwoorde uitgave.

CD&V wil de openingsuren van het stadhuis en het 
Sociaal Huis op elkaar afstemmen zodat alle diensten op 
donderdagavond bereikbaar zijn. 

Brigitte Monbaliu (OCMW-raadslid): “Alle diensten van het Sociaal Huis op één locatie 
brengen was één van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma van 2012. En hoewel we 
de voorbije bestuursperiode een oppositierol dienden op te nemen, zien we dat ons 
programmapunt gerealiseerd werd. Zo stellen 
we nogmaals vast dat we een inspiratiebron zijn 
voor het huidige bestuur.  Maar… het werk is niet 
gedaan. We moeten de toegang tot de diensten 
ook bereikbaarder  maken voor onze inwoners 
die tijdens de dag aan het werk zijn; ook zij  
moeten er terecht kunnen na de kantooruren.”

Vandaar ons voorstel om de openingsuren van 
het Sociaal Huis gelijk te trekken met de 
openingsuren van het stadshuis. Dus ook 
geopend op donderdag van 16 tot 19u30. 
Dat zal alle diensten, die op een boogscheut van 
elkaar liggen, vlotter en beter bereikbaar maken 
voor iedereen. 

CD&V zal dit voorstel in de OCMW-raad van 
januari op de agenda plaatsen.

OPENINGSUREN STAD- 
EN OCMW-DIENSTEN OP 
ELKAAR AFSTEMMEN

Nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari 2018
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
blankenberge.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Blankenberge jaargang 17 - december 2017

CD&V vroeg op de gemeenteraad van 12 
september 2017 naar de totaalkost en 
het aantal bezoekers van de Ervinck-
tentoonstelling. Het duurde tot de 
gemeenteraad van 17 oktober 2017 
vooraleer de VLD-schepen van Cultuur 
cijfers gaf. 

En die spreken boekdelen... 

Eén conclusie, er wordt wel heel 
lichtzinnig omgesprongen met 
belastinggeld door deze 
bestuursploeg.
Lees hierover meer op pagina 4.

Belastinggeld beter 
besteden !

Op zondag 14 januari 2018 gaat onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie door. Deze 
vindt dit jaar plaats in zaal FORUM, 
Kerkstraat 66 te Blankenberge. Deuren gaan 
open vanaf 10u45 en iedereen is van harte 
welkom om te klinken op het nieuwe jaar.

Arnold Van Eeghem (Voorzitter): “Graag 
nodig ik jullie in naam van CD&V Blankenberge-
Uitkerke uit op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Met Hilde Crevits, 
Viceminister President en Vlaams minister van 
Onderwijs kunnen we opnieuw een
boeiend spreker welkom heten. Uiteraard 
staan we stil bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen en klinken dan 
samen op het nieuwe jaar met een hapje en een 
drankje. Gezelligheid gegarandeerd."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is 

onze gastspreker op onze jaarlijkse 

Nieuwjaarsreceptie. Iedereen welkom.
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Kim Dewulf, Brigitte Monbaliu en Barbara 

Wille aan het Sociaal Huis.



We trekken onder CD&V/2030 naar de 
kiezer. Een duidelijk signaal waarmee 
we willen aantonen dat we breder aan 
politiek willen doen dan het nu gebeurt 
met de VLD/NVA aan de macht. Met een 
duidelijk accent op duurzaam en 
langetermijnvisie. 

Met ons mobiliteitsplan en ons kernplan voor 
de binnenstad hebben we aangetoond dat er 
mooie resultaten kunnen ontstaan door te 
luisteren naar de mensen. WIJ geloven in 
luisteren, in samenwerken met onze 
inwoners.. Vandaar dat we ook voor ons 
verkiezingsprogramma terug uw mening 
willen. We ontwikkelden een speciale 

website www.blankenberge2030.be waarop 
u heel wat informatie vindt over onze 
focuspunten en waar u vlot uw mening kan 
geven. Liever een briefje: Dat kan ook naar 
onze lijsttrekker Sandy Buysschaert, Guido 
Gezellestraat 48 te Blankenberge.

Fietsdiefstallen zijn een steeds 
terugkerend probleem in onze stad. Op 
de politieraad kwam dit ook terug aan 
bod bij het bespreken van de 
criminaliteitscijfers. 
CD&V vraagt al meer dan een jaar 
bewakingscamera's in de 
fietsstallingen aan het station. 

Sandy Buysschaert (Lid politieraad): 
“Zeker aan het station doet het probleem zich 
voor. Vandaar dat ik reeds van september 
2016 vraag om bewakingscamera's te 
plaatsen in de fietsstallingen aan het station. 
We zijn ondertussen meer dan een jaar later 
en ik blijf op die nagel kloppen.  Ik laat dit niet 
los en zal de vraag blijven herhalen maar we 

kunnen ons toch vragen beginnen stellen 
over de daadkracht van deze beleidsploeg." 

Guy Beckers: "Overal en continue politie of 
bewakingsagenten plaatsen is natuurlijk 
moeilijk, maar de huidige technologie moet 
gebruikt worden om de bevoegde diensten 
daarin bij te staan.  Niet enkel waar er 
fietsdiefstallen zijn, maar ook op andere 
locaties waar er overlast is, kan dit nuttig zijn. 
Uiteraard moeten ze onderhouden worden 
en goed werken."

Tot slot nog deze TIP: Doe altijd aangifte bij 
de politie als uw fiets gestolen werd. En neem 
eens een kijkje op 
www.gevondenfietsen.be

In 2002 stond de beslissing van 
minister Mieke Vogels vast: Campus 
Blankenberge zou verdwijnen door het 
verplicht afbouwen van de acute 
activiteiten, inclusief de 
spoedgevallen- en MUG-dienst en de 
realisatie van één 
gemeenschappelijke campus in 
Knokke-Heist. 

In 2012 kwam toch nog een gunstig 
toekomstverhaal voor de campus, het 
personeel en de patiënten. Na vele maanden 
onderhandelingen en vele gesprekken wijzigt 
Minister Jo Vandeurzen (CD&V) het zorg-
strategisch plan vzw Gezondheidszorg 
Oostkust Knokke-Blankenberge  waardoor in 
concreto volgende diensten in Blankenberge 
operationeel  blijven: de polikliniek, de 
afdeling radiologie, het laboratorium, de 
chirurgische dagkliniek, de afdeling eerste 
opvang van spoedgevallen, de afdeling 
geriatrie en twee revalidatieafdelingen. 
Hiermee kon het ziekenhuis garanderen dat 
94% van het huidige patiëntenbestand in de 
toekomst ook nog verder geholpen kan 
worden in campus AZ Koningin Fabiola 
Blankenberge. Probleem is het ontbreken 
van een volwaardige Spoed met MUG-dienst.

2017 - In het jaarverslag 2017 van AZ Zeno 
lezen we dat een volwaardige 

spoedgevallendienst in Blankenberge wordt 
behouden en dat een ‘Paramedic 
Intervention Team’ PIT een perfect alternatief 
voor de MUG is voor de campus 
Blankenberge. PIT bestaat uit een 
hulpverlener-ambulancier en een verpleger 
die met de ziekenwagen uitrukken. Dit team 
kan uitgebreid worden met een arts (PIT-
plus). Het PIT vervult 80 tot 85% van de MUG-
oproepen en voor de overige 15 à 20% komt 
de PIT-plus in actie. In die setting zal het 
project moeten rekenen op de volledige 
steun (financiële) van het ziekenhuis.

Jarenlange inzet loont

Conclusie: Na jarenlange inzet en lobbywerk,  
door onder andere uw lokale CD&V, blijven 
alle dringende zaken (spoed en 
dagziekenhuis),  en alle chronische zorg 
(geriatrie en revalidatiediensten). Alle 
raadplegingen, inclusief radiologie en labo 
blijven, wat noodzakelijk is voor goede 
werking spoed. De MUG-erkenning zou 
vervangen worden door PIT-erkenning 
(toezegging recent ontvangen, dus wel goed 
nieuws) maar bepaalde periodes in het jaar 
zou PIT verhoogd worden naar PIT-plus. Bij de 
plus wordt  een dokter toegevoegd. In feite 
ook een MUG maar anders erkend en jammer 
genoeg ook anders gefinancierd. 

DOSSIER ZIEKENHUIS 
OPVOLGEN LOONT

"Gezondheidszorg in 
eigen stad is een troef. 
En ook de vele 
tewerkstelling mogen 
we niet vergeten."
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Hoe zie jij de toekomst van onze stad?
Laat het ons weten via bouwmeeaan@blankenberge2030.be

AL MEER DAN EEN JAAR 
VRAGENDE PARTIJ VOOR 
BEWAKINGSCAMERA'S
Fietsstallingen station moeten beveiligd worden

Naar de kiezer als CD&V2030. Waarom?

Nieuw zwembad is nodig, 
wellness en luxe niet

Is er nood aan een nieuw zwembad? 
Ja, want een renovatie van het huidige 
zwembad is financieel niet 
interessanter dan een nieuw, daarbij 
komt dat er dan nog een periode moet 
overbrugd worden waarin er geen 
zwembad ter beschikking zou zijn. Dus 
een nieuw zwembad is een logische 
keuze. Dat was in 2011 al duidelijk.

Norbert Wallaert: 'Gemeenteraadslid): 
“Het nieuwe zwembad moet er komen. De 
bouw van de nieuwe Sportdoze werd 
voorzien om te kunnen aanbouwen. Er zijn 
nieuwe noden op vlak van comfort maar 
tussen wat  nodig is en waar sommigen van 
dromen ligt heel wat afstand. En het 
prijskaartje gaat mee de lucht in."

CD&V is voorstander van een functioneel 
zwembad. Dat wil zeggen, ruimte voor de 
verenigingen die er nu onderdak vinden en 
een plaats waar recreatief kan gezwommen 
worden met wat speelse elementen. Moet er 
zoutwater zijn? Niet noodzakelijk, want een 
meer-kost  van €220.000.  Belastinggeld 
gebruiken om thalasso en wellness te 
voorzien is voor ons zeker geen optie. 
Daarnaast zijn er nog tal van uitgaven die niet 
nodig zijn, en die het prijskaartje dat reeds 
opgelopen is tot €3.000.000 boven het 
geraamde budget kan doen zakken. Voor ons  
mag het iets minder zijn.  Zuinig omspringen 
met belastinggeld, ook in een 
verkiezingsjaar.
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Een brede kijk, duurzame keuzes maken op 

lange termijn.




