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In Knokke-Heist is het goed 
leven, wonen en werken
Dit moet zo blijven voor onze 
kinderen en kleinkinderen

Cathy Coudyser, volksvertegenwoordiger

“

“

Nieuwjaarsreceptie 
met Ben Weyts

Vlaams minister 
van Mobiliteit, 
Openbare Wer-
ken, Toerisme 
en Dierenwelzijn 
komt naar  
Knokke-Heist.

Vrijdag 26 januari 2018  
20 uur - Hotel Memlinc

Iedereen welkom
Gratis Toegang

VISIE 2030

Ontdek de krachtlijnen 
van ons programma
U zag het wellicht al in uw brievenbus of op de sociale 
media: N-VA Knokke-Heist maakt met een brochure 
de krachtlijnen van haar programma bekend.  
Benieuwd naar onze visie voor onze gemeente de ko-
mende jaren? 

Scan de QR-code, kijk op onze Facebook-pagina of 
surf naar: https://issuu.com/nva_knokke_heist/docs/
boekjetotaalissuu

E-commerce, pop-upstrategie, vitrinestrategie, winkelbelevingsstraten, 
horecabeleidsplan, City-app, parkeerbeleid, kernversterking, minder 
hinder premie, ...

Hoe pakken we dit aan?

UITNODIGING

  Op 11 november 
brachten ze hulde 
aan de gesneuvel-
den die in beide 
Wereldoorlogen 
hun leven gaven 
voor onze gemeen-
te.

  De bestuursleden en mandatarissen van N-VA 
Knokke-Heist herdachten de slachtoffers van 
Wereldoorlog I met herdenkingsbeeldjes voor 
project CWXRM.

N-VA herdenkt slachtoffers Wereldoorlogen

Toekomstgericht Handels- en KMO Beleid
Met: Axel Ronse, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Rudolf Scherpereel, schepen Lokale  
Economie Kortrijk, Luc Dieltiens, gemeenteraadslid Knokke-Heist. Woensdag 13 december 
om 20 uur - CC Scharpoord in Knokke. Gratis Toegang. Aansluitend netwerkmoment

Chalet Suisse open voor particuliere kopers blz. 2 Verkeersveilige Sasstraat blz. 3



2

knokke-heist@n-va.be

Jeugdraad slachtoffer van onverantwoord beleid
N-VA Knokke-Heist is bezorgd over de manier waarop het gemeentebestuur omgaat met de jeugdraad. Het 
gemeentebestuur zadelt de jeugdraad op met onverantwoorde risico’s. N-VA waarschuwt voor de consequenties.
De leden van de jeugdraad, en niet het 
gemeentebestuur, zijn nu zonder het zelf 
te weten hoofdelijk aansprakelijk voor 
eventuele schade of ongevallen en finan-
ciële risico’s. We dringen daarom aan op 
transparantie en vragen een doorlichting”, 
stelt fractieleidster Cathy Coudyser. 

Uit bezorgdheid kaartte N-VA dit recent 
ook aan op de gemeenteraad. “Wij zijn 

verbluft als het enige antwoord van de 
burgemeester is dat hij alle vertrouwen 
heeft in de jeugdraad. Wel, ook wij hebben 
alle vertrouwen in de jongeren, maar wan-
trouwen dit college over dit wanbeleid. Wij 
willen heel wat activiteiten voor de jeugd, 
maar wij willen niet dat diezelfde jongeren 
moeten opdraaien voor de risico’s. Die 
moeten bij de gemeente liggen”, besluit 
Coudyser.

“Ofwel zit je in vastgoed, ofwel in de politiek”
Er wordt zonder noodzaak aan te tonen, zonder de locatie te motiveren een nieuwe school gebouwd met gemeen-
schapsgeld. Net daarachter liggen interessante landbouwgronden, voor een groot deel in eigendom van de familie 
Lippens. De provincie zorgde er intussen voor dat die gronden binnen het kleinstedelijk gebied vallen. De school ‘in 
de buurt’ is nu de motivering om van die gronden woonuitbreidingsgebied te maken. De 450 woningen die er komen, 
worden gebouwd door …. Compagnie du Zoute.

Ondertussen kan het gemeentebestuur de 
‘oude gemeenteschool’ in Zevekote ver-
kopen. Juridisch en procedureel verloopt 
alles correct, maar er kan niet naast het 
eindresultaat gekeken worden en dat is dat 
de school verkocht wordt, voor 50% aan 
Compagnie du Zoute en de andere 50% 
aan twee private vastgoedontwikkelaars.
 
“Ik kan dit alleen vaststellen,” zegt Cathy 
Coudyser, “maar het is mijn taak de cor-
recte informatie aan de burger te bezor-

gen. Ook de informatie die de meerder-
heid liever niet deelt”.

Deontologische code
“Politici moeten het algemeen belang 
dienen en blijven daarom best zo ver mo-
gelijk weg van alle mogelijke vormen van 
belangenverstrengeling. Zij hebben een 
deontologische code,” benadrukt Cou-
dyser, “Na decennia is normvervaging in 
Knokke-Heist de norm”. 

Knokke-Heist wil de site van Chalet 
Suisse een nieuwe toeristische im-
puls geven. Terecht, want de huidige 
bowling, tennisvelden en horeca 
zijn immers verouderd. Toch kan 
de lokale N-VA zich niet vinden in 
het opstarten van de onteigenings-
procedure. De N-VA laat ervaren 
toeristische ondernemers vrij initi-
atief nemen om een innovatieve en 
creatieve invulling te vinden.” 

 Cathy Coudyser
Vlaams volksvertegenwoordiger

Foto: Dan – Flickr
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Anne Maertens gaat  
voor een nettere en groenere  
gemeente zonder overlast
  Afvalophaling op maat van de diverse wijken en buurten

  Groene longen en parken waar jong en oud elkaar kunnen 
ontmoeten

  Aangename plekken creëren waar kinderen kunnen spelen

  Consequent optreden bij geluidsoverlast en overlast in 
uitgaansbuurten

N-VA vraagt verkeersremmende maatregelen in Sasstraat
Het toenemend verkeer en de snelheid waarmee auto’s in hun 
straat rijden baart de inwoners van de Sasstraat in Ramska-
pelle zorgen. “Verschillende bewoners namen al zelf initiatief 
door een bord ‘graag traag’ voor hun deur te zetten.  Aan deze 
oproep van de buurtbewoners geef ik als gemeenteraadslid 
graag gevolg . Om de veiligheid te garanderen en de overlast 
te beperken, heb ik dit probleem alvast op de gemeenteraad 
geplaatst,” zegt raadslid Fabienne Pottier (N-VA). 

Om Ramskapelle leefbaar te houden, denken wij aan verkeers-
remmers zoals paaltjes om de snelheid te beperken. Het kan ook 
eleganter met verdrijvingsvlakken of wegversmallingen. Zo kun-
nen we via de infrastructuur een gematigde snelheid afdwingen. 
Aanvullend kan de straat ook ingedeeld worden als zone 30 met 
officiële ‘graag traag’ borden.

Jean-Marc Gillardin pleit voor 
slimme gemeente ‘Smart City’
  Slimme’ wegbewijzering naar parkeerplaatsen,  

parkeerautomaten, evenementen…

  Slimme’ publieke vuilnisbakken, die signaal geven  
wanneer ze vol zitten of zich automatisch ledigen

  Slimme’ afvalcontainersystemen

  Slimme’ water- en elektriciteitsmeters

  Slimme’ sms-alerts die mensen waarschuwen  
bij gaslekken, brandgevaar, file…

  “Graag traag” in de Sasstraat)

 NVAKnokkeHeist

 knokke-heist.n-va.be



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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