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Minister Hilde Crevits (CD&V) en Maritieme Dienstverlening 
en Kust zetten het licht op groen gezet voor een speelduin 
aan de Oostkant van Blankenberge. 

Voor 
onze stad!

Dat de verkiezingen naderen heeft 
zich al af  en toe gemanifesteerd. 
Iedere partij heeft haar eigen ideo-
logie en probeert zoveel mogelijk 
gewicht in de schaal te werpen om 
haar visie te kunnen uitvoeren. Uw 
CD&V streeft er bijvoorbeeld naar 
om een goed evenwicht te vinden 
tussen het individu en de samenle-
ving. Enerzijds het individueel ini-
tiatief  niet beknotten maar ander-
zijds zorgen dat er niemand in onze 
maatschappij achterblijft. Naarmate 
die verkiezingen dichterbij  komen 
zal de zenuwachtigheid nog toene-
men, het is misschien des mensens. 
Maar wat vooral belangrijk is, is dat 
we ons, net als de voorbije jaren, 
ook het komend jaar blijven focus-
sen op beleid voeren. Het zijn de 
resultaten die tellen en daar blijven 
we voor gaan. Ik verwijs naar het 
artikel over de speelduinen, het 
fietspad, enz…verder in dit num-
mer. Dat is de doelstelling van uw 
CD&V.  We blijven werken. Voor 
onze stad!

Sandy Buysschaert
Voorzitter CD&V 

Blankenberge-Uitkerke

De vraag was ontstaan na de verhuis 
van de jeugdbewegingen in hun nieu-
we lokalen. Samen met de coalitiepart-
ner vonden we dat de vraag terecht 
was. Maar het was zeker niet evident 
om dit te realiseren. De regel is im-
mers één speelduin per kustgemeente 
en niet vergeten, er is al een speelduin 
aan de westkant. Maar het was CD&V 
die met goede argumenten naar mi-
nisters Crevits en Schauvliege (beiden 
CD&V) trok en de vraag verdedigde. 
Dit resulteerde in een plaatsbezoek 
door de bevoegde diensten. Daarbij 
werd het voorstel van Jong CD&V 
bekeken om een speelduin in te rich-
ten in een gedeelte van de duinen ten 
oosten van Blankenberge, meer be-

paald in de overgangszone tussen het 
natuurreservaat De Fonteintjes en het 
strand dat grenst aan de minigolf  en 
zeedijk. In deze overgangszone is het 
duin breed en is er voldoende aanwas 
van zand. 

We weten dat dit een evenwichtsoe-
fening is tussen mens en natuur maar 
CD&V is overtuigd dat onze jeugd 
op een verantwoordelijke manier zal 
omspringen met onze natuur.

Met dank aan Ministers Crevits en 
Schauvliege voor de kans die ze onze 
jongeren bieden.

De speelduin komt er
Inbreng cd&v cruciaal!

Vlnr. Brigitte Monbaliu, Pierre Bisschop, Anne-Marie Hoornaert, Jan De Soete, Sandy Buys-
schaert, Johan Blomme
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Niks houdt herstel tweesporenweg Hooistraat 
in oorspronkelijke staat tegen

Dit gebeurde nadat er plannen 
de ronde deden om opnieuw een 
proefproject op te starten.  Daarbij 
wordt de middenberm behouden, 
evenwel versmald en dieper uitge-
freesd. Gezien er geen garantie is op 
succes en rekening houdende dat de 
kostprijs hoger is, gaat CD&V niet 
mee in dat  verhaal. 
Er zijn de voldoende andere moge-
lijkheden om deze straat autoluw te 
maken.

Na contact met minister Schauvliege 
is duidelijk dat de Hooistraat volle-

dig in handen is van de stad Blan-
kenberge, dus, niks staat een herstel 
in oorspronkelijke staat in de weg. 
Wel wil de Vlaamse overheid, indien 
gewenst, samenwerken om tot een 
bevredigende oplossing te komen 
voor alle betrokkenen. Ook Deputé 
Dirk De fauw antwoordde dat het 

Provinciebestuur zich verbonden 
heeft een stukje te betalen. Even ter 
herinnering; Ook dankzij onze tus-
senkomst bij de Minister werd twee 
jaar geleden de Koeistraat hersteld. 

CD&V heeft dit standpunt verde-
digd binnen het stadsbestuur.

Bij monde van CD&V-ers 
Brigitte Monbaliu, Norbert 
Wallaert, Sandy Buys-
schaert en provincieraads-
lid Bernard De Cuyper werd 
de problematiek rond de 
Tweesporenweg nogmaals 
aangekaart.

Foto KDB – op de foto ziet u o.a. Sandy Buysschaert, Brigitte Monbaliu, 
Herbert Callewaert, Norbert Wallaert en provincieraadslid Bernard De Cuyper

Ondersteuning horeca nav 
rookverbod

Sinds 1 juli 2011 is er een 
aanpassing in voege op 
het rookverbod. Dat het 
een goede zaak is voor de 
gezondheid bewijzen de 
onderzoeken. Maar dat de 
Horeca moet ondersteund 
worden is voor CD&V dui-
delijk.

De Horeca vreest verlies van klan-
ten en inkomsten en vraagt com-
penserende maatregelen. Tijdens 
een werkbezoek aan Oostende 
beloofde  premier Leterme om dit 
op federaal niveau te onderzoeken. 
Zeer positief, maar het betekent 
niet dat we lokaal geen initiatieven 

kunnen nemen. Ze zijn een belang-
rijke ontmoetingsplaats en hebben 
zo een niet te onderschatten so-
ciale functie. Daarom wil CD&V 
bekijken op welke manier er extra 
ondersteuning kan gegeven worden 
aan de Horeca.

Sophie Van Kerckhove, Norbert Wallaert 
en Brigitte Monbaliu

Peterschap voor 
de grafzerken

In ons februarinummer stelden onze 
bestuursleden Trees Van Kersschae-
ver en Norbert Wallaert al het idee 
voor om via het peterschap grafzer-
ken in ere  te houden. Dit gebeurde 
reeds in andere steden en ondertus-
sen is ook in Blankenberge de eerste 
peter een feit. 

Trees Van Kersschaever en 
NorbertWallaert
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CD&V bepleit en bekomt herstel fiets- en 
voetpad tussen Blankenberge en Zeebrugge!

Het fietspad tussen Blankenberge 
en Zeebrugge heeft al te lijden 
gehad door de tand des tijds en 
vertoont gebreken. Jong CD&V had 
al gehoord dat ze regelmatig gebruik 
maken van dit fiets- en voetpad en 
ondernam actie om dit van naderbij 
te bekijken. De opmerkingen bleken 
terecht. 
Rekening houdende dat er veel 
woon-werkverkeer is, er veel recre-

atieve en toeristische fietsverkeer 
is, er vele wandelaars gebruik van 
maken om naar het natuurdomein 
Fonteintjes te gaan en er veel toe-
risten langs de kustbaan parkeren 
om te voet richting Blankenberge of  
Zeebrugge te trekken, 
besloot de lokale CD&V aan te 
kloppen bij haar bovenlokale man-
datarissen.
Na overleg met burgemeester Moe-

naert van Brugge, op wiens grond-
gebied het fietspad ook loopt en 
deputé De fauw werd een schrijven 
gericht aan minister Crevits om een 
herstel te bepleiten. Die liet ons nu 
weten dat het fietspad grondig zal 
geïnspecteerd worden en dat de no-
dige herstellingen zullen uitgevoerd 
worden. 

Sandy Buysschaert, Jan De Soete, Brigitte Monbaliu en 1ste gedeputeerde Dirk De 
fauw die onze vraag ondersteunde

Klaar om mensen nog beter te dienen 
Met een nieuw initiatief  wil uw plaatselijke CD&V-afdeling nog meer tot uw dienst staan. Sinds september zijn we 
immers op vaste tijdstippen bereikbaar op twee locaties. Telkens van 10u30 en 11u30, op de 2de zaterdag van de 
maand in de Zeebruggelaan 67 te Uitkerke en op de 4de zaterdag van de maand in de lokalen van de ACW poets-
dienst, Luikstraat 31 te Blanken berge. U kan er terecht met al uw vragen. Informatie over premies, studiebeurzen, 
hulp om uw belastingen in te vullen? CD&V is er voor u.

24 september 2011 te Blankenberge, 8 oktober 2011 te Uitkerke, 22 oktober 2011 te Blankenberge, 
12 november 2011 te Uitkerke, 26 november 2011 te  Blankenberge, 10 december 2011 te Uitkerke, 
24 december 2011 te Blankenberge
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Jeugdhuis blijft prioriteit voor CD&V
Onlangs werd bericht over 
een mogelijke discotheek 
in het nieuwe stationsge-
bouw.  CD&V is duidelijk, 
alle voorstellen die onze 
jeugd en onze stad ten 
goede komen benaderen 
we constructief. 

We doen dat altijd maar het is be-
langrijk dat de pro’s en de contra’s 
goed onderzocht worden. Toch 
wijzen we er op dat het probleem 
voor de jeugd zich situeerde in de 
betaalbaarheid van een fuifzaal. Het 

stadsbestuur is tegemoet gekomen 
door de invoering van een zaaltoela-
ge van 50% tot 300 euro op de huur 
van een privatieve zaal.

Voor CD&V is en blijft het jeugd-
huis dus de prioriteit. Reeds lange 
tijd is er duidelijkheid over de 
inplanting, het is enkel nog wachten 
tot de werken aan de lokalen van 
de Politie voltooid zijn om de oude 
gebouwen van de voormalige Rijks-
wacht om te bouwen. Dit is een 
belofte waar de CD&V voor gaat.

Zomertijd geen 
komkommertijd 

voor CD&V 
De zomer betekent meestal een 
deugddoende vakantie in binnen- 
of  buitenland maar niet voor onze 
plaatselijke CD&V. Dossiers blijven 
lopen en hebben opvolging nodig. 
Zo hadden we in de maand juli een 
werkvergadering met premier Yves 
Leterme.

Hier zie je onze premier Yves Leterme in overleg met onze voorzitter Sandy Buys-
schaert en onze lijsttrekker Brigitta Monbaliu over enkele Blankenbergse dossiers.

Een  nieuwe  klok op de zeedijk?
Johan Blomme, CD&V-afgevaardig-
de in de Raad van Bestuur van de 
VVV ( Vereniging voor Vreemde-
lingenverkeer)  kijkt met nostalgie 
naar de toren aan de King Beach. 
Centraal op de dijk en bijna over 
heel het  strand zichtbaar was het 
de ideale plaats voor een grote 
klok. Voor de ‘badkarhouders’  en 
reddingsdienst  was dit zeker geen 
overbodige luxe.  Maar dat is niet 
meer het geval sinds een aantal jaar 
en voor Johan mag dit terugkomen, 
eventueel op een andere plaats. Met 
wat reclame van een sponsor  toe 
te laten op de klok hoeft het aan de 
stad zelfs weinig of  niets te kosten.Johan Blomme (Foto KDB)


