
“Ons voorstel in de gemeenteraad 
zorgde voor een verhoging van de 
subsidie voor de MUG-helikopter” 

Wintertoerisme 
stimuleren

Met de Halloweenparade en ons 
Carnaval kennen we dankzij de inzet 
van de vele verenigingen twee goeie 
vakantieperiodes. Maar de totale 
winterperiode moet dynamischer. 

Sophie Van Kerckhove: "Een maatregel die 
we voorstelllen is een shopbon en smulbon. 
Als stadsbestuur de bon aanbieden aan €45 
en die €50 euro waarde geven.  Een budget 
van €10.000 kan een economische beweging 
ter waarde van €100.000 in gang zetten. Een 
belangrijke stimulans ."

Ongeveer 6000 bezoekers per week, in de zomer nog 
meer en een aanzienlijke woonwijk. Goeie argumenten.

Zowel vanuit de buurt als vanuit de Stedelijke seniorenadviesraad komt de vraag 
om een extra tramhalte te voorzien ter hoogte van de Aldi. Geen lokale materie 
maar CD&V stak mee de schouders onder de vraag en nam initiatief. 

Marc Dhondt (Verkeerscommissie): "In de 
eerste plaats hebben we een schrijven gericht 
aan De Lijn en geargumenteerd met de 
commerciele activiteit, de watersportactiviteit, 
de aanwezige jeugdbeweging, en het nut voor 
de Horeca aan het westerstaketsel. Het 
antwoord was dat de norm van 650m afstand 
naar de dichtstbijzijnde halte gehaald wordt en 
voldoet aan de regels basismobiliteit.  Omdat De 
Lijn ook een voogdijminister heeft lieten we de 
vraag ook stellen door onze 
volksvertegenwoordiger Martine Fournier aan 
bevoegd minister Ben Weyts (NVA). Zijn 
antwoord was dat het creëren van een extra 
halte op deze locatie momenteel geen optie is. 
Ik nam de vraag ook mee naar de 
verkeerscommissie om eventueel een initatief 
vanuit het stadsbestuur op te starten maar daar 
verklaarde de burgemeester Ivan De Clerck 
(VLD) zich te kunnen vinden in het antwoord om 
geen halte te plaatsen. Jammer, want het 
autoverkeer zou erdoor dalen."

BEN (NVA) EN IVAN (VLD) 
ZEGGEN NEEN TEGEN 
TRAMHALTE AAN DE ALDI

JAARLIJKS EETFESTIJN: 29 JUNI 2018 in de Bollaard
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/

in Blankenberge-Uitkerke
blankenberge.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Blankenberge-Uitkerke jaargang 18 - juni 2018
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Het belang en het nut van deze MUG-
dienst was de voorbije maanden 
voldoende vastgesteld. Jammer 
genoeg kampt deze dienst met een 
moeilijke financiering. 

Tijd om als stad Blankenberge een 
signaal van appreciatie te geven, vond 
onze CD&V2030-ploeg. Tot nu toe gaf de 
stad Blankenberge €1500 subsidie aan 
de MUG-Helikopter. 
Dankzij ons voorstel in de 
gemeenteraad van 29 mei 2018 zal die 
lokale bijdrage verhoogd worden.
Lees hierover meer op pagina 3.

Subsidie MUG-heli 
wordt verhoogd

Lijsttrekker  Sandy Buysschaert

We staan voor de laatste zomer voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dus 
voldoende kracht hebben om de campagne 
in te duiken is belangrijk. En goed eten hoort 
daar ook bij. Dus organiseren we opnieuw 
een lekker eetfestijn. Iedereen welkom!

Dit jaar kiezen we voor lekkere beenham à 
volonté met frietjes, saus naar keuze en 
groentebuffet. Voorafgegaan door een 
aperitief met een wachtbordje en achteraf een 
ijsje. 
Vrijdag 29 juni 2018 om 19u30 in 
dienstencentrum De Bollaard. Prijs is voor 
leden €19, niet leden €22. Kinderen tot 12 jaar 
€8. Inschrijven tegen 20 juni via BE08 4727 1780 
3113

Van harte welkom op ons eetfestijn.
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Anne-Marie, Lena, Yvette, Marc, Lindsay, 

Brigitte en Kristel gingen ter plaatse kijken.



Tijdens de periode van het paasverlof 
verdween de MUG-dienst uit 
Blankenberge. Dit was zo voorzien, al vele 
jaren. De piste om die te vervangen door 
een PIT en een PIT+ was ook voorzien. Maar 
de huidige periode zonder 
interventiedienst was uiteraard niet 
voorzien.

CD&V stelde een aantal initiatieven voor om 
in geval van medische urgentie de kansen zo 
groot mogelijk te houden voor de getroffen 
persoon. 

Kristel Jonckheere (Kandidaat en 
verpleegassistent: "Naast het verhogen van 
de subsidie voor de MUG-helikopter die werd 

goedgekeurd, vragen we ook een inventaris 
van de locaties waar er een AED-toestel is. 
Blinde vlekken moeten opgevuld worden 
door extra AED-toestellen aan te kopen. Ook 
aanwijsborden die de AEG-toestellen 
aanduiden en aanbieden van opleidingen." 

De werken rond de haven naderen de 
eindfase en met de realisatie van de 
toegankelijke hellingen aan de spuikom 
willen we onze inwoners toch eens wat 
meer info verschaffen over dit dossier.

Arnold Van Eeghem(CD&V-voorzitter): "De 
twee toegankelijke hellingen aan de spuikom 
zijn een mooie realisatie en zullen meer 
comfort bieden voor zowel  ouders of 
grootouders met kinderwagen als voor 
rolstoelgebruikers. Een goeie zaak dus. Maar 
wat u misschien niet weet,..." 
Wist u,... dat onze huidige fractievoorzitter dit 
voorstel reeds in 2011 ontwikkelde? Onze 
toenmalige mensen in de gemeenteraad 
legden dit ook voor aan de bevoegde VLD-

schepen maar het voorstel werd afgedaan als 
niet haalbaar. In de brief die we toen 
terugkregen staat als uitleg dat er een afstand 
van 92 meter nodig was om dit te realiseren 
en daarbij werd het voorstel bestempeld als 
geen meerwaarde hebben over dergelijke 
afstand. Dat het nu plots toch kan over een 
afstand van slechts 42,5 meter toont ons 
gelijk aan maar toont vooral de bijzonder 
deloyale houding van onze toenmalige 
coalitiepartner. Het etaleert nog maar eens 
hoe sommige partijen liever zelf scoren dan 
het comfort en het belang van onze inwoners 
voorop te stellen."

Er is dringend nood aan een andere 
mentaliteit in het stadhuis.

Bij verschillende verenigingen horen we 
geluiden van groeiende interesse voor de 
petanquesport en wie op een zonnige 
namiddag de petanquepleinen bezoekt zal 
zien dat er heel wat activiteit is.

Ook ons gemeenteraadslid Norbert Wallaert 
gooit geregeld een balletje. Maar meer dan 
dat, hij luistert er ook naar de noden en 
wensen van het groeiend aantal 
petanquespelers. Zo werden er door zijn 
tussenkomsten na bijna een jaar extra keitjes 
(weliswaar veel te weinig) voorzien. 

Norbert Wallaert : "De gezellige sfeer dat dit 
met zich meebrengt is voelbaar. Meestal gaat 
een namiddagje petanque achteraf wel 
gepaard met een gezellig babbeltje met een 
goed glas erbij.  Het zijn die dingen waar we 
meer moeten op inzetten als beleid." 

Sociale cohesie

De komende jaren wil onze CD&V2030-ploeg 
volop investeren in het samenbrengen van 
mensen, investeren in gezelligheid en 
buurtwerking. De sociale cohesie proberen te 
versterken. Een van die zaken is het 
investeren,… in zeg maar "kaartjeshuzetjes".  
Maar het mag voor ons meer zijn dan enkel 
een kaartje leggen. Waar er ruimte is willen 

we de mogelijkheid onderzoeken om 
accomodatie te voorzien zodat er een nieuwe 
buurtdynamiek kan ontstaan."

Concreet idee voor het 
ontmoetingshuisje in het stadspark 

Een concreet idee is het gebouwtje in het 
stadspark achter het stadhuis een moderne 
invulling geven, en ervoor zorgen dat de 
petanque ook ’s winters kan doorgaan. We 
willen dat doen door een modern gebouwtje 
te voorzien, opgetrokken uit materialen die 
aansluiten met de natuurlijke omgeving van 
het park, en die de ruimte biedt aan een 
aantal overdekte petanquepleinen. 

Ook onze CD&V Senioren 
gooien regelmatig een balletje.

Marc Dhondt: "Iedere 2de en 4de woensdag 
kan je ons vinden aan chalet Leopold tot en 
met de 2de woensdag van september. We 
starten om 18u30 en eindigen met een glaasje 
dat inbegrepen is in de €5 inleg per speeldag. 
Op het einde van het seizoen maken we de 
kampioen bekend  bij een etentje.  De beker, 
geschonken door onze gemeenteraadsleden 
mag daarna met de seizoenskampioen mee 
naar huis.  Sporadisch eens meespelen mag 
uiteraard ook. Iedereen welkom."

PETANQUE GROEIT, 
NU INVESTEREN

CD&V2030 
"Nu investeren,
in het samenbrengen
van mensen." 

2

Help je mee aan #dewegvooruit?
Help je mee in ons campagneteam? Of een bord plaatsen op jouw 
eigendom? Seintje kan via bouwmeeaan@blankenberge2030.be

HELLING SPUIKOM, 
PLOTS TOCH GOED IDEE
Wij zetten ook even de puntjes op de i

Zelf voorstellen op tafel gelegd na verdwijnen MUG

Structurele oplossing 
verzanding haven

Op vraag van CD&V Blankenberge deed 
Vlaams volksvertegenwoordiger Martine 
Fournier (CD&V) een schriftelijke 
tussenkomst bij de bevoegde minister over 
de evolutie, de jaarlijkse kost en de geplande 
maatregelen met betrekking tot de 
verzanding van de haven. 

Uit dat antwoord blijkt dat er in 2017 voor  3,8 
miljoen euro aan baggerwerken werd 
uitgevoerd. Het ging over 19 werkweken voor 
het wegbaggeren van het zand in de 
havengeul en 4 weken voor het baggeren van 
het voorplein. Sinds 2014-2015 is er een 
sterke toename van het volume in de 
havengeul, dat van ca. 50.000m³ naar 
ongeveer 140.000m³ is gegaan in 2017. Dat is 
vooral een gevolg van de uitgevoerde 
strandsuppleties in Wenduine, waarbij het 
zand ten gevolge van enkele zware 
winterstormen in oostelijke richting 
verschuift, dus naar Blankenberge. Het 
wordt als belangrijk gezien dat de studie voor 
de structurele maatregelen focust op zowel 
het vasthouden van het zand in Wenduine, 
als op het beperken van de zandoverlast in 
de havengeul.
Gelet op de kosten en de hinder van de 
jaarlijkse baggerwerken hoopt CD&V 
Blankenberge dat de laatste rechte lijn naar 
een structurele oplossing voor de verzanding 
van de haven is ingezet. Van die structurele 
oplossing willen wij gebruik maken om het 
westelijk deel van de haven verder op te 
waarderen.
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Een AED is een draagbare defibrillator die op 

batterijen werkt.




