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Zaterdag 14 januari 2012 vond de nieuwjaarsreceptie van 
CD&V Blankenberge-Uitkerke plaats in een afgeladen volle zaal. 
De partij heeft er met de voorbije bestuursperiode zonder meer de 
beste editie opzitten en blikt vol vertrouwen vooruit naar de toekomst.

CD&V blikt vol vertrouwen 
naar de toekomst
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VOOR ONZE STAD!
Met de nieuwjaarsreceptie achter de rug zijn we in de aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen terecht gekomen. Het wordt een verkiezing met vele 
nieuwe elementen. Velen vragen zich dan ook af  hoe de uitslag zal liggen. 
Bij anderen is er al duidelijk zenuwachtigheid. En jammer genoeg wordt er al 
eens gekozen voor onorthodoxe methoden. SP.a. kiest voor een regelrechte 
aanval op ons sociaal beleid omdat we bij het toekennen van sociale premies 
eerst kijken onze inwoners te helpen die nergens anders terecht kunnen. 
N-VA zegt dan weer dat enkel schepenen en gemeenteraadsleden weten wat 
er in de stadskas zit, terwijl een begroting openbaar is en ten allen tijde kan 
opgevraagd worden. Kritiek op de nieuwe bibliotheek onderbouwen ze met 
verkeerde cijfers. Jammer. Maar weet, beste inwoners, dat onze prioriteit an-
ders ligt. Wij kiezen er voor, ook in het laatste jaar van deze legislatuur, onze 
energie te steken in uw toekomst. Voor onze stad!

Sandy Buysschaert - Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke

Lees het hier, op pagina 4!
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CD&V blikt vol vertrouwen 
naar de toekomst

CD&V Voorzitter Sandy Buys-
schaert: “Met ons voorstel om de 
taks op tweedeverblijven te herbe-
kijken, hebben we onze nek uitge-
stoken, omdat we een beleidspartij 
zijn. Het verlies aan
inkomsten en de verhoogde pen-
sioensbijdragen voor onze perso-
neelsleden moest ergens gerecupe-
reerd worden. Maar CD&V heeft 
gezorgd voor een fair, evenwichtig 
en verstandig antwoord op een 
moeilijke budgettaire oefening. Zeer 
belangrijk daarbij was, dat we onze 
eigen inwoners konden sparen. En 
dat is gelukt. Iedere inwoner van 
Blankenberge en Uitkerke bespaarde 
33 euro dankzij CD&V. Voor een 
gezin van 2 ouders en 2 kinderen 
is dat meer dan 130 euro. Een 
aanzienlijk bedrag dat de inwoners 
kunnen consumeren, wat ook weer 
goed is voor onze lokale midden-
stand.”

Versterken, Verbinden, 
Verzorgen en Vooruitzien
Daarna nam onze lijsttrekster het 
woord. Helder en met diepe over-
tuiging benadrukte ze dat onze 

bestuursleden, gaande van jong naar 
oud, Blankenbergenaren, Uitker-
kenaren en aangespoelden, allemaal 
één ding gemeen hebben: zij willen 
het beste voor hun gemeente en 
haar bewoners. De komende zes jaar 
wil CD&V een fair, evenwichtig en 
verstandig beleid zien in de badstad 
en wil dat doen via haar 4 speerpun-
ten: Versterken, Verbinden, Verzor-
gen en Vooruitzien. 

Brigitte Monbaliu, lijsttrekker: 
“Onder impuls van CD&V, werd 
het strand omgetoverd tot een 
hippe en moderne publiekstrekker. 
Het prachtige voor- en najaar heeft 
de meerwaarde van het strand als 
visitekaartje duidelijk aangetoond. 
Dat wil CD&V nog versterken 

door het creëren van ruimtes voor 
evenementen, bv. omgeving King 
Beach, het versterken van de actieve 
beleving, bv. rond de Surfclub, zon-
der de nood aan rust uit het oog te 
verliezen. Het creëren van impulsen 
voor de lokale middenstand moet 
resulteren in meer tewerkstelling 
voor de inwoners. Blijvend inves-
teren in aantrekkelijkheid van onze 
stad en ons stadscentrum, promoten 
van Blankenberge als winkelstad zijn 
daarbij een aandachtspunten.”
“Via verbinden wil de partij de 
mensen dichter bij elkaar brengen. 
Via een sterke ondersteuning van 
het verenigingsleven en vrijwilligers 
wil CD&V garant staan voor de 
leefbaarheid van verenigingen en or-
ganisaties. Maar mensen verbinden 
betekent ook letterlijk met elkaar 
verbinden, via een goede infrastruc-
tuur. Elk kind moet veilig naar 
school of  naar de sportvereniging 
kunnen, een vlotte doorgang voor 
anders- validen, jonge ouders met 
kinderwagens en senioren.”
“Met verzorgen bedoelen we zorg 
dragen voor alles en iedereen. 
CD&V werkte mee aan een goede 
uitbouw van dienstencentra en ver-
zorgingsinstellingen. Dit optimali-
seren verdient dan ook de blijvende 
aandacht. Voor onze jeugd werden 
heel wat investeringen gedaan. 
Jeugdlokalen van de KSA, Chiro, 
Scouts en Sea-scouts, vele speel-
pleintjes in de woonwijken, de reno-
vatie en uitbreiding van de jeugdher-
berg De Wullok , dit voor meer dan 
3,5 miljoen euro! Maar ons werk is 
niet af. Het probleem van onze weg-
trekkende jongeren ligt ons nauw 
aan het hart. We willen onze stad 
voor onze jongeren maar ook voor 
nieuwe gezinnen nog aantrekkelijker 
maken. Naast tewerkstelling blijft 
betaalbaar wonen en voldoende 
kinderopvang van cruciaal belang. 

Met een krachtige toespraak van onze voorzitter zat de 
sfeer meteen goed. Daarin benadrukte hij dat een over-
winning van CD&V vooral een overwinning betekent voor 
onze inwoners, daarbij verwijzend naar de oplossing die 
de partij recent aanreikte voor de moeilijk budgettaire 
oefening waar de stad voor stond.
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Maar ook ons patrimonium moeten 
we verzorgen.”
“Maar CD&V wil vooral vooruit-
zien. Dat betekent een duurzaam 
beleid, geen korte termijnvisie. Met 
minder dan 20 km2 oppervlakte 
is ruimte in onze stad een schaars 
goed. Blijven nieuwe landbouw of  
natuurgronden aansnijden voor 
uitbreiding, is voor CD&V dan ook 
geen prioriteit. Investeren in de bin-
nenstad, wijken en straten herwaar-
deren en de leegstand aanpakken is 
waar CD&V voor gaat.”
 
Minister Vanackere spreekt 
waardering uit

Vice-premier en minister van Fi-
nanciën Steven Vanackere, die zoals 
velen weten, voor Blankenberge een 
speciaal plekje in zijn hart heeft, was 
de derde spreker, en wat voor één! 
Uit elke zin bleek zijn waardering 
voor onze stad en voor de inzet van 
onze plaatselijke CD&V afdeling.

Lied van Blankenberge
De avond kon niet meer stuk en 
het “Lied van Blankenberge” werd 
niet alleen door onze CD&V ploeg, 
maar ook door het voltallige publiek 
uit volle borst meegezongen. Een 
bewijs dat ‘uus steedje’ centraal in 
ons hart is gebeiteld.

Het sociaal 
beleid van 

CD&V

Naar aanleiding van het 
SP.a.-artikel over de zorg-
premie en de regelrechte 
aanval op het sociaal be-
leid van CD&V hebben onze 
OCMW-mandatarissen Bri-
gitte Monbaliu en Norbert 
Wallaert het geheel in de 
juiste context geplaatst.

De Blankenbergse zorgpremie is in 
2007 ontstaan door het samenvoe-
gen van drie aparte premies: een 
Vakantiepremie voor gehandicapten 
en langdurig zieken, een Thuiszorg-
premie en een Sociaal pedagogische 
toelage voor aan huis verpleegde 
zwaar gehandicapte kinderen. Dit 
resulteerde in een verhoogd bedrag 
van 900€ waarop hulpbehoeven-
den aanspraak konden maken. De 
bedoeling van het beleid was de 
mensen die zware kosten hadden en 
geen tegemoetkoming konden krij-
gen van de federale Overheidsdienst 
of  Vlaamse Zorgverzekering, toch 
de nodige ondersteuning te bieden 
ten bedrage van 900€ per jaar. Men-
sen die reeds een tegemoetkoming 
kregen van een andere overheid 
(Vlaamse of  Federale ) kwamen niet 
meer in aanmerking voor de premie 
van de lokale overheid. Een rede-
nering waar de SP.a. toen blijkbaar 
achterstond, want de premie werd 
mee door hen goedgekeurd. 
Nu werden de voorwaarden aange-
past zodat er NOG MEER men-
sen, die geen recht hebben op een 
tegemoetkoming van de Federale 
Overheidsdienst of  Vlaamse Zorg-
verzekering, in aanmerking zouden 
komen of  vlotter gebruik zouden 
kunnen maken van de premie. De 
oorspronkelijke redenering wordt 
dus gewoon verdergezet. En nu is er 
plots kritiek? Verkiezingen? 

Oranjeborrel met Bart Naeyaert
De oranjeborrel kan rekenen op een groeiend aantal aanwezigen. Elke 3 
maanden mogen we verschillende geïnteresseerden verwelkomen. De ideale 
gelegenheid om uw vragen of  suggesties voor te leggen aan onze bestuurs-
leden en mandatarissen. Deze keer zal gedeputeerde Bart Naeyaert u, in 
5 à 10 minuten, zijn visie over de provincie vertellen. Daarna kunt u van 
gedachten wisselen met de spreker.

Tot zondagmorgen 26 februari om 10u30 in de Mystic, gelegen aan het 
botermarktje (Manitobaplein)!

Pannenkoeken!
Wie eet ze niet graag? We hebben allemaal wel onze voorkeur of  ze nu met 
witte, bruine, of  donkerbruine suiker moeten geserveerd worden. Onder lei-
ding van Brigitte Monbaliu werkte CD&V zich uit de naad om de grote groep 
bejaarden te helpen met hun pannenkoeken en drankjes. De sfeer was spon-
taan en vreugdevol, en weer eens werd bewezen dat iets doen voor een ander 
vreugde brengt zowel bij die ander als bij jezelf. Op 23 december kwam het 
bejaardentehuis Polderzicht aan de beurt, op 1 februari de Strandjutter. 

Noortje Lamote, Brigitte Monbaliu, Annemie Pirlet, Sandy Buysschaert, 
Anne Vanhove, Johan Blomme
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Werk mee aan 
de toekomst 

van onze 
gemeente

Uw lokale contactpersoon
Sandy Buysschaert 
(sandybuysschaert@telenet.be)
www.blankenberge.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!

Zo wil CD&V Blankenberge-Uit-
kerke dat er prioritair werk wordt 
gemaakt van een overleg met de 
sector en het opmaken van een pri-
oritair herstelplan voor de HoReCa. 
We vragen dat er bij dat overleg be-
keken wordt of  volgende elementen 
in een herstelplan kunnen opgeno-
men worden:
•	het verlagen van de BTW op 

dranken;
•	het invoeren van een verhoogde 

investeringsaftrek;
•	een duidelijke en soepele interpre-

tatie van het begrip ‘open terras’;
•	een aangepaste regeling van job-

studenten waarbij gerekend wordt 
in uren ipv dagen ( als je nu een 
jobstudent een 3-tal uur laat wer-
ken zijn die een volle dag kwijt );

•	…
Op lokaal niveau willen we ook 
•	nauw overleg met alle betrokke-

nen
•	een rookcharter voor de HoReCa
•	het verlagen van de taks op terras-

sen
•	het versoepelen van de gun-

ningsvoorwaarden (tijdelijk versus 
permanent terras)

JONG CD&V, onder impuls van 
Jan de Soete, nam het initiatief  voor 
een werkgroep speelruimtes binnen 
de jeugdraad. Als enige politieke 
jongerenvereniging namen we actief  
deel aan deze werkgroep. Na ons 
te informeren en de nodige hulp 
van de jeugddienst en Schepen van 
jeugd Pierre Bisschop kwamen we, 
na een jaar, tot een onderbouwd 
advies.
De werkgroep stelt vast, aan de 
hand van de bevolkingscijfers, dat 
de huidige speelpleinen moeten be-
waard blijven en verschillende toe-
stellen aan vervanging toe zijn. Er 
wordt dan ook aan het stadsbestuur 
gevraagd het nodige budget vrij te 
maken. De piste om ook in de bin-
nenstad speelelementen te voorzien, 
wordt na onderzoek ten stelligste 
aangeraden. Ook de ophoging van 

het laagstrand biedt mogelijkheden 
voor de toekomst.
Er wordt in het advies de nadruk 
gelegd om de nieuwe woonwijken 
te voorzien met speelruimte. Bij-
voorbeeld in de vernieuwing van de 
stationsbuurt wordt er speelruimte 
voorzien. Voor de skating ruimte 
moet er nog een oplossing gevon-
den worden.

CD&V in de bres voor de horeca
Naar aanleiding van komst van Minister Steven Vanacke-
re naar onze nieuwjaarsreceptie en zijn voornemen om 
samen met zijn collega-minister van Werk rond de tafel 
te gaan zitten met de horecasector hebben de CD&V-ers 
Sophie Van Kerckhove en Norbert Wallaert van de gele-
genheid gebruik om bijzondere aandacht te vragen voor 
de Horeca problematiek in brede zin. Dit betekent zowel 
bekeken vanuit de invalshoek van de zelfstandige als 
van de werknemer.

Sandy Buysschaert, Norbert Wallaert, 
Sophie Van Kerckhove
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JONg CD&V, 
actief binnen de jeugdraad

Jan De Soete en Schepen Pierre Bisschop
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