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Voor onze stad!

Een nieuw seizoen trekt zich op 
gang. Ik hoop dat de positieve 
trend zich verderzet want uit cijfers 
van KITS, Monitor voor de Kust 
van Westtoer, blijkt alweer dat onze 
badplaats voor 2010 goede cijfers 
kan voorleggen voor het dagtoe-
risme. We zijn daar blij mee want 
CD&V levert sinds jaren de sche-
pen van Toerisme. Uiteraard moet 
er blijvend geïnvesteerd worden. 
Daarom is het goed dat Blan-
kenberge de leiding neemt in het 
moderniseren en hipper maken van 
het strand. Ik denk aan de mooie 
beachhouses die er komen, an-
dere kuststeden gaan ongetwijfeld 
volgen. Ook aan de kinderen wordt 
gedacht door het plaatsen van 
glijbanen langs de zeedijk. Ook een 
CD&V schepen is verantwoordelijk 
voor het strand. Dus u ziet, beste 
mensen, CD&V doet inspanningen 
om onze stad klaar te stomen voor 
de toekomst. Het is tijd voor meer 
CD&V in het beleid.

Sandy 
Buysschaert

Voorzitter 
CD&V Blankenberge-

Uitkerke 

De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe lokalen voor 
de Sea-Scouts. Daarmee hebben alle jeugdverenigingen een 
nieuw dak boven hun hoofd, onze verkiezingsbelofte van 
2006.

Sluitstuk van een 
verkiezingsbelofte

Deze belofte werd in september 2008 
al grotendeels ingelost. Een logisch ge-
volg was dat ook de Sea-Scouts nieuwe 
lokalen kreeg. Nu is het zover en die 
realisatie is voor CD&V het sluitstuk 
van een verkiezingsbelofte. De goed-
kope tarieven voor verenigingen om 

een zaal te huren sluiten daarbij aan. 
20% van de officiële huurprijs.
Onze stad kent een bruisend ver-
enigingsleven, het is de taak van het 
beleid dit te ondersteunen. CD&V zal 
daarop toezien.

JC Schamp, Norbert Wallaert, Sophie Van 
Kerckhove, Johan Blomme, Brigitte Monbaliu, 
Sandy Buysschaert, Anne-Marie Hoornaert, 
Ilya Aerts, Jan De Soete

Op 9 juli 2011 vindt de “Orange Summer Party” plaats in onze stad.  Elk jaar organiseert 
JONG CD&V een wervingsactie. De afdeling met het meest nieuwe leden in Vlaanderen 

mag een feestje bouwen. In 2011 won Blankenberge de actie. Dit is ook een bekroning van 
het geleverde werk rond de speelduin, verwervingspremie, carnavalsloods, enz... We geven er 

een lap op. 
Iedereen welkom! Toegang is gratis! Dus noteer in je agenda en hou www.jcdenv.be in de gaten.

JONG CD&V: jongeren die bewegen! 

9 juli 2011: Orange Summer Party
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Hippe strandhuisjes
De huidige wit-zwarte 
badkarren bieden te wei-

nig comfort en uitzicht. 
Ze dienen niet alleen als 

berging maar ook als schuil-
plaats voor de redders wan-

neer het regent. Bovendien is er 
onvoldoende zicht op zee. Samen 

met de hoofdredder werd een mooi 
project uitgewerkt om de badkar-
ren te vervangen door Beachhouses 
die boven het strandniveau staan. 
Via grote glaspartijen hebben de 
redders een panoramisch zicht op 
de waterlijn en het strand. Onze 
CD&V-schepen diende een subsi-
dieaanvraag in.

Het schepencollege zette 
het licht op groen om twee 
nieuwe strandhuisjes te 
plaatsen op het strand. 
Blankenberge wil uitpakken 
met een nieuwe strandin-
frastructuur voor de strand-
redders. 

Simulatie: Ward De Wispelaere

Is uw droomhuis wel een droomhuis?

Aan de alarmbel
Al vele jaren ijvert ons CD&V 
bestuurslid Trees Van Kersschaever 
samen met haar collega’s binnen de 
Vriendenkring Stadsgidsen Blanken-
berge voor het beschermen van ons 
Blankenbergs Erfgoed. Vele stukjes 
erfgoed werden reeds gered. Maar 
daarvoor zijn giften van sympathi-
santen nodig. In ruil voor die finan-
ciële steun krijgt men een fiscaal at-
test. Net daar wrong het schoentje. 
De erkenning liet op zich wachten. 
Trees trok samen met onze voorzit-
ter aan de alarmbel via Volksverte-
genwoordiger Hendrik Bogaert die 
een parlementaire vraag stelde aan 
minister Reynders waarom de erken-
ning uitbleef. We kregen het goede 
nieuws dat het ontwerp van konink-
lijk besluit werd voorgelegd aan de 
Koning ter ondertekening.

In 2008 kwam vanuit Eu-
ropa de 20-20-20-doelstel-
ling. Het doel tegen 2020 is; 
20% minder CO2-uitstoot, 
20% energiezuiniger en 20% 
hernieuwbare energie.

De Vlaamse en de lokale overheid 
namen daar al heel wat maatregelen 
voor. CD&V wou nog een stapje 
verder en onderzocht de moge-
lijkheden van thermografie: een 
nieuwe techniek om gebouwen te 
scannen op energieverlies. Deze 

scan onderzoekt uw woning op niet 
zichtbare warmteverliezen en duidt 
die plaatsen aan waar energiespa-
rende maatregelen dringend nodig 
zijn. Het resulteerde in een nieuw 
subsidiereglement.
Daar mag het niet stoppen. Voor 
het beleid vormen die scans een 
handig instrument om hun eigen 
gebouwen energiezuinig te maken. 
Het moet een prioritaire opdracht 
zijn van de sociale huisvestingsmaat-
schappij om te blijven investeren in  
het verbeteren van de kwaliteit van 

hun patrimonium, zodat iedereen 
aanspraak kan maken op een betaal-
bare, kwalitatieve en energiezuinige 
woning. Tenslotte dient de overheid 
ook toe te  zien op de kwaliteit van 
huurwoningen op de private markt 
en eigenaars responsabiliseren. 

Brigitta Monbaliu
Lijsttrekker CD&V 

2012

Buurtbewoners rond de “witte wijk” willen graag wat meer sportvoorzieningen. 
Vanuit de buurt zelf  kwam een voorstel om een basket/voetbalpleintje aan te 
leggen in het Reigerpad. CD&V ondersteunde dit en de betrokken dienst onder-

zocht de mogelijkheden. Momenteel 
is er nog geen initiatief  mogelijk maar 
het terrein gaat mee in het RUP  van de 
nieuwe woonzone. Dan kunnen derge-
lijke voorstellen opgenomen worden.  
Onze voorzitter Sandy en onze raadsle-
den Jc en Ilya volgen dit op. 

CD&V steunt voorstel buurt

bron: Google

Trees Van Kersschaever
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Verlichting Zeebos: verleden en toekomst

September 2008

Leden van jeugdverenigingen, wandelaars en fietsers  
zullen vanaf nu, vooral ’s avonds, met een hoger  
veiligheidsgevoel gebruik maken van de toegangsweg 
naar het Zeebos. 

Steek onze kinderen niet in de …

Als gezinspartij willen we 
dat alle leeftijden van oud 
naar jong zich goed voelen 
in onze stad. Speelpleintjes 
voorzien, past daarin.

Maar, we horen en stellen vast dat er 
op bepaalde speelpleinen veel hon-
denpoep ligt. Zoals in Park De Crae-
ne. Als je kinderen er niet in honden-
poep trappen, dan heb je geluk. Dit 
kan voor ons niet! Alle speelpleinen 

voorzien van een omheining? Het 
zou jammer zijn belastingsgeld daar-
voor te moeten gebruiken.

Het kakje in het zakje
CD&V ondernam reeds een sensibi-
liseeractie. Ook extra hondenpoep-
buizen werden geplaatst. Ondanks de 
inspanningen van onze stadsdiensten 
liggen bepaalde straten en pleinen 
nog steeds bevuild met hondenpoep. 
We vragen dat die enkele baasjes hun 
verantwoordelijkheid opnemen en 
het kakje in het zakje doen. Een plan 
met de locaties van hondentoiletten 
en hondenpoepbuizen is beschikbaar 
in het VVV-kantoor of  via http://
www.blankenberge.be/afval.htmfo
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Pierre Bisschop, Sandy Buysschaert, JC Schamp, Brigitte Monbaliu, Yvette Aers, Ria 
van de Ven, Noortje Lamote, Norbert Wallaert, Ilya Aerts

Herinnert u zich september 2008? 
De jeugdverenigingen namen hun 
intrek in de nieuwe lokalen. Grote 
verandering qua mobiliteit rond 
het Zeebos maar CD&V had reeds 
een analyse klaar met aanbevelin-
gen. Betere signalisatie kwam er via 
fluorescerende borden. Verlichting 
op het pad naar de lokalen was niet 
evident in Provinciale domeinen. 
Het CD&V bestuur kaartte dit aan 
bij de gedeputeerden en dat resul-
teerde in een samenwerking met 
het stadsbestuur en een gedeelde 
financiering. Het goeie nieuws is dat 
de verlichting er is en CD&V heeft 
dit op tafel gelegd.

Norbert Wallaert, 
Jan De Soete, 
Ilya Aerts, 
Brigitte Monbaliu
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Van 29 april tot en met 15 
mei 2011 was er opnieuw de 
‘Week van de Zee’. 
Tijdens deze periode wil 
de Provincie West-Vlaan-
deren de aandacht vesti-
gen op de zorg voor natuur 
en milieu aan de kust. Voor 
het evenement werkt het 
provinciebestuur samen 
met de tien kustgemeen-
ten, bezoekerscentra, natu-
urorganisaties en Horizon 
Educatief vzw. 
Dit jaar was de ‘Week van 
de Zee’ aan zijn vijftiende 
editie toe. Stripheld Jom-
meke en zijn vriendjes 
waren de ambassadeurs 
van deze feesteditie. 

Met de slogan ‘Leve de Zee’ wil de 
Provincie het natuurlijk leven aan 
de kust centraal zetten. De natuur 
aan onze kust staat nog steeds zwaar 
onder druk. Hooguit 1 % van het 
oorspronkelijke leven is er nog aan-
wezig. De Noordzee is niet alleen 

een groot natuurgebied, ze heeft 
ook een grote betekenis op econo-
misch, cultureel, wetenschappelijk 
en historisch vlak. 
Samen met uitgeverij Ballon Media 
geeft de Provincie West-Vlaanderen 
het spelletjesboek ‘Met Jommeke 
naar zee’ uit. Dit 96-pagina’s tel-
lend boek met het kortverhaal 
‘De Zilveren Garnaal’ kan besteld 
worden in het Provinciaal Informa-
tiecentrum Tolhuis (Jan Van Eyck-
plein 2 in Brugge of  via provincie@
west-vlaanderen.be of  via het gratis 

telefoonnummer 0800 200 21). 
De kostprijs bedraagt 6,95 euro 
per stuk. Het boek bevat heel wat 
spelletjes, opdrachtjes, weetjes en 
raadseltjes over de zee. Zo komen 
lezers onder andere te weten wat de 
duurzame vis is, maken ze kennis 
met de verschillende kustgemeenten 
en leren ze de namen van enkele 
soorten schelpen en diertjes uit 
de zee. Vanaf  de zomer wordt het 
boek in alle boekverkooppunten van 
Vlaanderen verkocht. 

Gedeputeerden Dirk De fauw, Guido Decorte en Bart Naeyaert samen met Jommeke 
bij de opening van de Week van de Zee.

Leve de zee

West-Vlaanderen gaat 
opnieuw ‘verstandig zonnen

De affiches en folders 
tonen 4 belangrijke tips: 

• houd baby’s jonger dan 1 jaar uit  
 de zon 
• zorg voor een hoofddeksel voor  
 de kinderen en laat hen een droog  
 T-shirt en een goede zonnebril  
 dragen 
• breng regelmatig een rijkelijke laag  
 waterbestendige zonnecrème aan  
 met een beschermingsfactor van  
 minimum 30 

• laat kinderen tussen 11 en 15 uur  
 in de schaduw spelen 

Meer info: 
www.verstandigzonnen.be

Contactgegevens provincieraadsleden: 
www.west-vlaanderen.cdenv.be
Fractiesecretariaat CD&V West-Vlaanderen, 
Kon. Astridlaan 134/6, 8200 Sint-Michiels. 050/38.58.91

Van april tot september loopt opnieuw de campagne 
‘Verstandig Zonnen’, een initiatief van de Stichting tegen 
Kanker in samenwerking met Kind en Gezin en de Vlaam-
se provinciebesturen. 
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