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Vooruitkijken met de N-VA

Van toeristisch-recreatieve gemeente naar internationale 
congres- en meeting gemeente
“Als volksvertegenwoordiger die cultuur, erfgoed en toerisme 
opvolgt, zie ik hoe Knokke-Heist, los van de aantrekkelijke 
vrijetijds- en belevingsgemeente, tot internationale hub voor 
beeldende kunsten en cultuurtentoonstellingen kan uitgroeien. 
We hebben alles in huis om uit te groeien van toeristisch-
recreatieve gemeente naar internationale congres- en meeting 
gemeente. Ik ben dan ook blij dat ik in de stuurgroep Casino 
mijn visie kon ontwikkelen en dat dit gevolgd wordt,” aldus 
Cathy Coudyser.

Zwin, natuurpark van de toekomst
Het Zwin is, dankzij 20 miljoen euro aan provinciale, Vlaamse 
en Europese middelen, opnieuw een toeristische trekpleister 
voor de hele regio. Het is een formidabel natuurpark waar 
duurzaamheid, natuurexploratie en educatie samengaan met 
toerisme, wandelen, fietsen en onthaasten. 

Ondertussen de stilstand
En ondertussen staan we met deze meerderheid stil. Een 
financieel gezonde gemeente die elk jaar meer dan 10 miljoen 
euro overschot kan voorleggen, is een opsteker. Maar een 

gemeente die drie jaar op rij de investeringen 
doorschuift naar het volgend jaar is niet meer 
geloofwaardig. Knokke-Heist blijft steken in 
plannen maken, studies bestellen en zoeken 
naar investeerders. Maar de N-VA vraagt zich 
vooral af of er in deze bestuursperiode nog 
plannen worden uitgevoerd. Komt het nieuwe 
gemeentehuis er nog? Hoe ver staat het met 
het hernieuwde Heldenplein, de moderne 
Elizabethlaan en de Heldentorens?

Het is leuk mijmeren over het verleden. Hoe de vogelkooien in het Zwin uniek en aantrekkelijk waren. 
Hoe het Casino internationale sterren aantrok. Maar we moeten vooral vooruitkijken en Knokke-Heist 
op de volgende vijftig jaar voorbereiden. Met een burgemeester die al meer dan veertig jaar regeert en een 
zwijgend schepencollege, zonder enige visie, is het nu aan de N-VA om een voortrekkersrol te spelen.

N-VA Knokke-Heist zette  
mama’s in de bloemetjes
Met gele rozen zette N-VA Knokke-Heist op zondag 8 mei letterlijk 
alle mama’s in de bloemetjes. Het bestuur en de raadsleden 
deelden de bloemen uit in en om de Kragendijk in Knokke.  
We tonen hiermee graag dat we een echte gemeenschapspartij zijn, 
die zich inzet voor een hechte en warme samenleving.

“Deze meerderheid belooft veel, 
maar realiseert weinig. De kracht 
van verandering zit bij de N-VA.  
Tijd om de omslag te maken  
in Knokke-Heist!”
Cathy Coudyser, Vlaams volksvertegenwoordiger

Blijft burgemeester doorgaan? 
“Het is alleen mogelijk om een uitstekende ploeg bij elkaar te houden als de jongere collega’s op tijd hun kans krijgen.”

Luc Bertrand, ex-CEO Ackermans & Van Haaren, © De Standaard, 14 mei 2016
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Te grote school 
“Er zijn tot op vandaag amper 215 
leerlingen. De nieuwe school is dus te 
groot. Met een dalende trend geboorten 
zou al het goed zijn om het aantal 
leerlingen rond de 200 te kunnen 
houden”, meent Dieltiens. 

“Zelf als er later meer kinderen in De 
Vonk school lopen, gaat dit automatisch 
ten koste gaan van het aantal 

leerlingen in de Keuvelhoekschool, de 
Margarethaschool, de H. Hartschool 
of de MAKZ. De gemeente doet hier 
dus aan concurrentie met de andere 
schoolnetten.”

Iedereen betaalt 100 euro te veel
De bouw van de nieuwe scholencampus 
kost veel geld. Eerst was dit 6,4 miljoen 
euro, nu al 7,8 miljoen euro. En dan 
worden de omgevingswerken voor een 

betere ontsluiting van de school en de 
omgeving nog niet meegerekend. “Twee 
miljoen euro zou worden gerecupereerd 
door de verkoop van Zevenkote. 

Dan betaalt de Knokke-Heistenaar nog 
altijd 3,2 miljoen euro belastinggeld en 
de Vlaming legt er nog eens 2,6 miljoen 
euro bovenop. “Dat laatste is echt 
schandalig”, zegt Luc Dieltiens. 

Zelfstandigen automatisch vergoed bij hinder door werken
Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor 
hun deur, zullen niet langer meer door de administratieve 
mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen. 
Ze krijgen automatisch een vergoeding van 2000 euro. Ze 
moeten hiervoor zelfs niet verplicht sluiten. Het voorstel, dat 
de hinderpremie hervormt, werd door de N-VA ingediend in 
het Vlaams Parlement. “De nieuwe hinderpremie moet op 
1 juli 2017 een feit zijn. We trekken resoluut de kaart van de 
kleine zelfstandigen”, zeggen initiatiefnemers Axel Ronse, 
Andries Gryffroy en Grete Remen.

Voor heel wat kleine ondernemers zal de forfaitaire vergoeding 
van 2000 euro de ruimte creëren om te investeren in 
maatregelen die het mogelijk maken om tijdens de werken 
open te blijven. Voor wie niet anders kan dan sluiten, 
vormt de vergoeding een compensatie. De administratieve 
vereenvoudiging is een belangrijke troef. De getroffen 
ondernemingen worden automatisch aangeschreven wanneer 
ze zich in de door de aannemer aangeduide getroffen zone 
bevinden, binnen de criteria vallen en dus recht hebben op de 
forfaitaire premie.

“Een te grote school bouwen, is onverantwoord  
in budgettair krappe tijden”
De N-VA heeft al meermaals vragen gesteld bij de bouw van een nieuwe scholencampus in een gemeente waar 
steeds minder kinderen geboren worden en waar er voldoende aanbod is. “De scholencampus De Vonk is 
gebouwd voor een capaciteit van 400 leerlingen. Dat terwijl er vandaag amper 215 leerlingen zijn. Bovendien 
kost de bouw van de school handenvol geld. Een te grote school bouwen, is onverantwoord in budgettair 
krappe tijden. Dat geld kan beter besteed worden”, vindt gemeenteraadslid Luc Dieltiens.

Overlast uitgaansbuurten  
eindelijk aangepakt
Al drie jaar lang klaagt de N-VA de overlast in sommige uitgaans-
buurten aan. De meerderheid in Knokke-Heist lachte de problematiek 
initieel weg, maar wordt nu door de werkelijkheid ingehaald. Het 
aantal politie-interventies groeit, de klachten rond geluidsoverlast, 
vandalisme, openbare dronkenschap en andere swingen de pan uit. 
Vooral in de zomermaanden is er overlast op de dijk en in de uit-
gaansbuurten. “De meerderheid beseft dat ze niet langer de andere 
kant kan opkijken”, weet Olivier Bodyn. 

N-VA werkt aan  
toekomst Casino
Het gemeentebestuur kondigde onlangs aan dat 
het nieuwe casino in Knokke in eigen beheer zal 
gebouwd worden. Daarbij zou het oude gebouw 
verdwijnen, met uitzondering van de beschermde 
Magrittezaal. Fractieleidster Cathy Coudyser: “Dat 
er opnieuw een visie is in dit aanslepende dossier, 
is mede dankzij de N-VA. We maken namelijk deel 
uit van de stuurgroep Casino waar we de aanzet 
hebben gegeven om van de casinosite weer een 
toeristisch baken te maken met internationale 
aantrekkingskracht. We zijn dan ook blij dat we 
onze voorstellen, onder meer over congrestoerisme, 
terugvinden in de voorstellen van het gemeentebe-
stuur.” 

Burgemeester is  
onbereikbaar
In het grote gemeenterapport van Het Nieuwsblad 
van april onderzocht de krant hoe bereikbaar de 
Vlaamse burgemeesters zijn. Onze burgemeester 
scoorde een 0 op 10. Dit komt omdat hij nauwelijks 
mails beantwoordt. Volgens een medewerker worden 
alle mails gebundeld en naar de bevoegde diensten  
gestuurd. Of de burgemeester uiteindelijk een ant-
woord stuurt, hangt van zijn humeur af.

Steun voor lokale economie  
gaat naar bijencentrum
In het budget voor 2016 wordt 300.000 euro voorzien 
voor lokale economie. “Deze 300.000 euro wordt be-
steed aan het ontwerp voor een educatief bijencentrum. 
Dat de gemeente inzet op bijen en de biodiversiteit, is 

een goede zaak. Maar het is ons niet duidelijk wat 
de concrete link is tussen een bijencentrum en 
de lokale economie. Bovendien stellen we ons de 
vraag of dit wel nuttig is in een gemeente die al 
meer dan voldoende doet voor de bijen. Geld voor 
lokale economie wordt volgens ons dan ook beter 
gebruikt voor de ondersteuning van de lokale eco-
nomie in onze gemeente”, aldus Cathy Coudyser.

N-VA wil uniform opsporingssysteem
N-VA-provincieraadslid Nick Verwimp wil een uniform 
systeem aan de Vlaamse kust om vermiste kinderen op 
te sporen. Naar aanleiding van een mondelinge vraag 
in de provincieraad van april 2016 vraagt de N-VA om 
voor betere communicatie en informatie te zorgen bij 
alle kustbezoekers voor de anti-verdwaalsystemen.

“Dankzij een vernieuwd engagement 
van onze politiediensten wordt de 
overlast eindelijk aangepakt door een 
bijsturing van het politiereglement en 
door een nieuw GAS-reglement.”
Gemeente- en politieraadslid Olivier Bodyn

“Bij de ene badplaats heb je 
verdwaalpalen en bij de andere 
niet. Dit zorgt enkel maar voor 
verwarring.”
Provincieraadslid Nick Verwimp

“In Antwerpen, Gent en Brussel moet men 
in tentjes overnachten om de kinderen in te 
schrijven in een school of zitten de leerlingen 
in containers. Knokke-Heist bouwt een  
nieuwe school voor 400 leerlingen waar  
amper 215 leerlingen school lopen.  
Dit is onverantwoord.”

Gemeenteraadslid Luc Dieltiens



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


