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Omdat democratie belangrijk is



N-VA is een jonge, moderne partij met politici die 
zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.  N-VA 
is consequent en rechtlijnig en heeft een breed 
programma, over alle deelaspecten van de 
maatschappij.  N-VA heeft op velerlei vlak een 
ANDERE visie op de maatschappij.  Iedereen kent 
onze staatkundige visie, maar N-VA heeft ook een 
ruime sociaal-economische visie, een visie op 
justitie, inburgering en migratie, een visie op milieu 
en energie.  We hebben een uitgebreide 
studiedienst, een modern partijsecretariaat, 
degelijke ministers en parlementairen, zowel in 
Vlaanderen als op het federale niveau.

2012 is het jaar om die N-VA overal lokaal 
te verankeren.

Ook Knokke-Heist heeft nood aan een andere visie, 
een andere manier om aan politiek te doen.  
Daarom gaat N-VA Knokke-Heist de uitdaging aan 
om met een eigen lijst, met eigen N-VA kandidaten 
en een eigen programma naar de kiezer  te trekken.  
Op de volgende bladzijden kun je grasduinen in ons 
programma.  We zijn ervan overtuigd een sterk 
programma aan de kiezer te kunnen voorleggen 
met een aantal nieuwe accenten en een andere kijk 
op de toekomst van onze gemeente.

Geef ons op 14 oktober uw stem !  Knokke-Heist 
heeft nood aan een sterke N-VA-fractie in de 
gemeente om de kracht van verandering stap voor 
stap te zetten.   

Want, die verandering begint in Knokke-
Heist !
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Knokke-Heist heeft nood aan meer transparantie 

en meer democratie. Dit begint al voor 14 oktober.

Het samengaan van verschillende partijen op 1 

lijst, een meerderheid die voor de verkiezingen 

gevormd wordt, is geen democratisch gegeven.  

Ook dertig jaar lang dezelfde mensen aan het beleid, geen 

vernieuwing van politiek personeel is niet goed voor een democratie.  

N-VA Knokke-Heist wil daarvoor een alternatief bieden.

De gemeenteraad is voor de N-VA het hart van de democratie.  Daar 

moeten alle beslissingen genomen worden, met meerderheid tegen 

minderheid, en met een open debatcultuur.  Dit betekent dat de 

dossiers open en transparant zijn, dat de gegevens beschikbaar zijn en 

automatisch aan de raadsleden bezorgd worden.   

Gemeenteraadsleden moeten de dossiers kennen en opvolgen, de 

gemeenteraad heeft ook een controlefunctie op het college.  

Autonome Gemeentebedrijven hebben velerlei voordelen, maar 

mogen niet gebruikt worden om de transparantie te verminderen.  

Deze Autonome Gemeentebedrijven met de belangrijkste domeinen   

van de gemeente Knokke-Heist (enerzijds ruimtelijk beleid, grote 

toekomstprojecten, stadsontwikkeling, waterbedrijf en anderzijds 

sport, cultuur, vrije tijd) zijn niet transparant genoeg.  Er worden 

beslissingen genomen tijdens besloten vergaderingen, er worden 

financiële beslissingen genomen die slechts 1x per jaar in de 

gemeenteraad moeten bekrachtigd worden, maar waar de gemeente 

wel borg voor staat.  Dit voldoet niet aan de waarden van democratie 

en transparantie zoals N-VA dit ziet. Ook de bevoegdheden van de 

schepenen worden uitgehold.

Ook het voorzitterschap van beide autonome gemeentebedrijven kan 

niet door één en dezelfde schepen opgenomen worden.  

N-VA Knokke-Heist vraagt om de meerjarenbegroting en de rekeningen 

van de Autonome Gemeentebedrijven mee op te nemen in de 

meerjarenbegroting en de rekeningen van de gemeente.

Ook het  OCMW met al haar nevenbedrijven, elk met hun raad van 

beheer (Sociaal Huis, woonwinkel, werkwinkel, het Dak…) zorgt voor  

transparantieproblemen.  N-VA pleit om tenminste alle raadsleden alle 

verslagen van deze beheerraden te bezorgen en om de belangrijkste 

evoluties en beslissingen mee te delen op de OCMW-raad.

De vijf krachtlijnen van N-VA voor Knokke-Heist
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Knokke-Heist,
een transparant en efficiënt
bestuurde gemeente
zonder betutteling.



Knokke-Heist is een toeristische kustgemeente.  

De gemeente moet evolueren, er moeten nieuwe 

impulsen gegeven worden aan wonen, werken, 

mobiliteit, toerisme…  Toch moeten we opletten 

dat de vele 'mega-projecten' die op stapel staan,  

ook realistisch zijn, betaalbaar en realiseerbaar.  Een Casino, ja, maar 

of dat die woontoren moet zijn ?  N-VA Knokke-Heist pleit voor het 

ontwerp van de Vlaamse Bouwmeester.  De vele Horizon 8300 

projecten zijn onrealistisch en onbetaalbaar.  Kosten maken voor 

studies,  voor projecten die uiteindelijk niet doorgaan, kosten 

handenvol geld aan de belastingbetaler.  Ook projecten die mislukken 

kunnen lelijke kankerplekken in de gemeente veroorzaken.

De inkom en stationsomgeving van Heist, volgens het ontwerp van 

Zaha Hadid ?  Zijn er geen betere, andere, betaalbare of  realistische 

mogelijkheden?

Knokke-Heist moet uiteraard goed gepromoot worden in binnen- en 

buitenland.  Maar enkel het mondaine, het exclusieve promoten, 

(meer dan ¼ van het budget toerisme gaat naar 't Zoute) is de bal 

misslaan.  Knokke, Heist en zoveel andere aspecten van Knokke-Heist 

zijn troeven om uit te spelen maar ze moeten op een goede manier 

gepromoot worden, zodat ook de gewone middenklasse graag naar 

Knokke-Heist komt, zowel in de zomer als in de winter.

Knokke-Heist is geen eiland.  We zijn een Vlaamse 

gemeente.  We maken deel uit van West-

Vlaanderen, Vlaanderen en Europa.  Knokke-Heist 

moet meer samenwerken met andere steden en 

gemeenten.  Met de provincie voor 

preventiecampagnes, met Westtoer, met Beaufort voor de toeristische 

uitstraling , maar ook met Damme, met de andere kustgemeenten en  

met Zeeland.  Indien er Europese of Vlaamse subsidies beschikbaar 

zijn, dan moet Knokke-Heist daar op inspelen.  

Verder is het belangrijk dat de taalwetgeving gerespecteerd wordt en 

dat het lokale bestuur de specifieke Vlaamse kenmerken van onze 

gemeente in de verf zet.  Waarom stimuleren we eigenaars/winkeliers 

niet om een streekeigen naam te geven aan hun woning, 

appartement, gebouw?  We moeten de jeugd, de burger, de senioren 

stimuleren om Vlaamse of Nederlandstalige namen te zoeken voor 

evenementen, fuiven, uitstappen…  

Wie in Knokke-Heist woont spreekt Nederlands.  Dit uit respect voor 

onze taal en cultuur.  Ook anderstaligen moeten begeleid en 

gestimuleerd worden om zo snel mogelijk Nederlands te leren en te 

spreken.  We vormen een hechte gemeenschap.  Kennis en het 

spreken van de Nederlandse taal is hierbij cruciaal.  Taal verbindt ons 

allemaal !

De vijf krachtlijnen van N-VA voor Knokke-Heist
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Een realistische,
betaalbare en realiseerbare
langetermijnvisie
op Knokke-Heist

Knokke-Heist is een
Vlaamse gemeente,
in Europa



Samen-leven wordt van onderuit opgebouwd en 

niet van bovenaf opgelegd.   Geef de burger 

inspraak.  De vele infovergaderingen en 

adviesraden wekken in Knokke-Heist de indruk dat 

er geluisterd wordt naar de inwoners.  Niets is 

minder waar.  De adviesraden dienen hier enkel om top-down 

beslissingen door te voeren.  N-VA ziet de adviesraden als echte 

adviesraden, waar de adviezen bottom-up doorgegeven worden.  De 

leden van de adviesraden moeten voor N-VA Knokke-Heist dan ook 

dichter betrokken worden bij de besluitvorming.  

Buurtcomités en verenigingen moeten van bij het begin van de 

plannen betrokken worden. Van idee, naar mogelijkheden aftoetsen, 

budgettaire impact, definitieve besluitvorming…. Dit zorgt voor een 

groter draagvlak bij de realisatie van projecten, werken, 

vernieuwingen…

N-VA pleit voor logistieke en financiële ondersteuning van de 

verenigingen.  Maar de verenigingen bepalen zelf hun activiteiten en 

de overheid komt niet in de plaats van die verenigingen.  

Burgers hebben inderdaad een aantal rechten, maar rechten houden 

ook plichten in.  Ze hebben het recht om in een veilige gemeente te 

leven, maar ze hebben ook de plicht om die veiligheid mee te 

waarborgen.  Ze hebben het recht in een propere omgeving te leven, 

maar ook de plicht om mee te werken aan die propere gemeente 

(zwerfvuil, hondenpoep…)  Ze hebben recht op steun in moeilijke 

omstandigheden, maar ook de plicht om te werken aan de problemen, 

werk te zoeken, Nederlands te leren, de sociale woning te 

onderhouden…

De vijf krachtlijnen van N-VA voor Knokke-Heist
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In tijden van crisis moeten keuzes gemaakt 

worden, ook in Knokke-Heist.   We zullen 'meer of 

beter moeten doen, met minder'.  De tering zal 

naar de nering moeten gezet worden.

De ontvangsten worden in de toekomst kleiner.  

Dividenden (en kapitaal) van de Gemeentelijke Holding/Dexia zijn 

verdwenen.  Subsidies en toelagen van federale en Vlaamse overheid 

zullen verminderen, door besparingen op dit niveau.  Hoeveel zullen de 

inkomsten uit het Gemeentefonds nog zijn ?

Daartegenover staat dat de uitgaven in de volgende zes jaar zullen 

toenemen, los van de investeringen.  Denk maar aan de uitgaven van 

de pensioenen (gemeentepersoneel, zowel statutair als contractueel), 

uitgaven aan lonen voor personeel door blijvende inflatie maar ook 

door professionalisering van de dienstverlening.  Ook de 

werkingskosten zullen stijgen.  Dit mag niet verdoezeld worden, door 

zaken door te schuiven naar de Autonome Gemeentebedrijven, want 

ook daar is de gemeente verantwoordelijk.    De uitgaven voor de 

ouderenzorg en sociale zaken zullen in de toekomst toenemen, enkel 

al door de vergrijzing van Knokke-Heist.  En we spreken dan nog niet 

van de kosten voor lokale politie en brandweer.

In Knokke-Heist is nood aan een beter financieel beleid.  We zullen 

prioriteiten moeten stellen en keuzes maken.  

N-VA vraagt om nieuwe inkomsten te zoeken, zonder de 

belastingen te verhogen, ook geen verdoken belastingen creëren.  

We mogen de burger geen pijn doen.  Bvb. op zoek gaan naar 

Europese subsidies om zaken in Knokke-Heist te realiseren, beter 

onderhandelen met leveranciers om betere contracten af te dwingen 

(Decaux, Clear Channel, gunningen, overheidsopdrachten…), het 

fiscaal en tariefbeleid kritisch herbekijken…

En voor N-VA moeten de uitgaven onder controle gehouden 

worden.  Hiervoor pleit N-VA in de eerste plaats om de 

werkingsuitgaven te stabiliseren.   We moeten inzetten op digitalisering 

en op 'meer doen of beter doen met minder'.  Ook zaaien naar de zak 

en komaf maken met megalomane projecten , niet noodzakelijke 

uitgaven of uitgaven voor studies en komaf maken met  

aankondigingen die nog onvoldoende draagvlak hebben.  Prestige-

uitgaven zijn in tijden van crisis niet nodig.

Ook meer transparantie en duidelijke afspraken tussen AGB's, 

gemeente, OCMW over de lange termijn moet mogelijk gemaakt 

worden.

De vijf krachtlijnen van N-VA voor Knokke-Heist
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N-VA Knokke-Heist vraagt duidelijk 1 schepen 'Publieke Ruimte' 
die zich bezighoudt met Ruimtelijk Beleid, Wonen en Mobiliteit.  
Deze disciplines zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat ze beter 
niet losgekoppeld worden van elkaar.

Het Autonoom Gemeentebedrijf AGSO moet zo transparant 
mogelijk werken in nauwe samenwerking met de schepen en het 
schepencollege. 

N-VA wil realistische en betaalbare projecten, geen megalomane 
droomprojecten, waar veel tijd en energie ingestoken wordt, 
waar studies voor gebeuren zonder zicht op realisatie. 
N-VA pleit ook duidelijk voor overleg en transparantie van 
planning tot realisatie. 

N-VA vraagt om de burger, het wijkcomité en het middenveld 
nauwer te betrekken bij deze projecten.

Onze kostbare Publieke Ruimte 

Inleiding

N-VA wil realistische en betaalbare projecten,
geen megalomane droomprojecten, waar veel tijd en energie ingestoken wordt,
waar studies voor gebeuren zonder zicht op realisatie. 



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Ruimtelijk beleid
De N-VA visie staat haaks op de visie die Knokke-Heist al jarenlang heeft.  

Hier kan N-VA  Knokke-Heist echt inzetten op verandering.

De essentiële vraag voor de N-VA is : hoe kunnen we plannen effectief uitvoeren en 

wel op zo'n manier dat ze door de burger gedragen wordt ?  Daarnaast vindt de N-VA 

dat het meer dan ooit tijd is om te kiezen : welke projecten maken echt het verschil 

voor Knokke-Heist ?  Wat is haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar ?  Volgens N-VA moet 

het efficiënt beleid primeren op de macht van de lokale mandatarissen.  Er zal meer 

dan vroeger moeten samengewerkt worden met aangrenzende besturen en met 

verschillende diensten.  De uitdaging is en blijft het behoud van de democratische 

controle – in het bijzonder door de gemeenteraad – en het blijven uitbouwen van een 

draagvlak bij de burger door middel van volwaardige participatie.

Voor N-VA moet elke beslissing getoetst worden aan volgende vier principes :

1. Positieve keuzes :  Voor N-VA is het essentieel dat beleidvoeren keuzes 

maken is, en dat deze keuzes uitgesproken worden en gedragen worden .  

Eenmaal ruimte benut wordt voor een ziekenhuis, kan op deze plaats niets 

anders komen.  We moeten dus zuinig omspringen met deze ruimte en de 

juiste keuzes maken.  Maken we de juiste keuzes ?  En worden ze gedragen 

?  Het Casino-project en de andere 'droomprojecten' van Horizon 8300 zijn 

helemaal niet gedragen door de bevolking, laat staan de buurt, de wijk…

2. Plannen maken is dromen.  N-VA pleit voor realistische projecten.  N-VA vindt 

dat er vooraf moet nagedacht worden over de haalbaarheid.  Aan elk plan 

zijn kosten en baten.  Daarop moeten we zo vroeg mogelijk zicht krijgen zodat 

we niet de hemel beloven maar eindigen met een gat in de begroting.  We 

gaan ervan uit dat de kosten en baten realistisch ingeschat worden en op 

voorhand duidelijk zijn.

3. N-VA onderscheidt zich door in elke beslissing een zakelijke lijn aan te 

houden.  We beoordelen elke beslissing objectief maar kritisch, en we maken 

abstractie van individuele belangengroepen en de politieke 

beïnvloeding.  In Knokke-Heist zijn de belangen van Lippens en zijn 

'vrienden' alom tegenwoordig.  Ook de oververtegenwoordiging van 

bouwpromotoren in het college is niet gezond.

4. Helder, open en in overleg.  We moeten investeren in overleg en 

open communicatie.  Overleg met alle betrokken actoren en dit zo 

vroeg mogelijk in de besluitvorming is de basis om tot goede keuzes 

over te gaan.  N-VA heeft vertrouwen in de burger.  Democratie en 

inspraak zijn basisrechten van elke burger.



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Ruimtelijk beleid

Hier gaan wij voor

Voor N-VA Knokke-Heist geldt :

1. De 'droomprojecten' van Horizon 8300 (inkom Heist, stationsgebouw 

Heist, Casino) allemaal herdenken en meer draagvlak creëren, maar 

ook open, transparant en helder communiceren naar de burger toe 

zodat realistische, haalbare en betaalbare projecten uitgevoerd 

kunnen worden.

2. Casino : ja, een toeristische gemeente heeft er nood aan maar geen 

woontoren.  N-VA verkiest het idee van de Vlaamse Bouwmeester 

Van Reeth om het Casino te vernieuwen en ondergrondse  

parkeergarages te creëren.  Zo is het ook financieel haalbaar.

3. Ruimte creëren voor innovatieve bedrijven.

4. Ruimte creëren voor een beurs- en evenementenhal, zodat ook in de 

winter, Knokke-Heist aantrekkelijk is.  Verschillende evenementen die 

nu noodgedwongen doorgaan in tenten op het strand, kunnen zo uit 

die drukte onttrokken worden maar blijven in Knokke-Heist.  Ook de 

overlast en het (nacht) lawaai wordt op die manier aangepakt.

5. De uiteindelijke keuze ligt bij de gemeenteraad, niet in 

achterkamertjes of in het AGSO.  Voor het maken van de keuzes moet 

het middenveld geconsulteerd worden, en bij het maken van keuzes 

moet verantwoording afgelegd worden. Voor de N-VA moet dat in de 

eerste plaats gebeuren in de gemeenteraad , het hart van de 

democratie. 

6. N-VA wil dat ruimtelijke uitvoeringsplannen beter getoetst worden 

aan budgettaire gevolgen en dat plannen maken pas zin hebben als ze 

ook uitgevoerd kunnen worden.  Ook de kost van de ontwikkeling 

moet vooraf mee in kaart gebracht worden.

7. De rol van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening 

opwaarderen door de onafhankelijkheid van de commissie te 

maximaliseren.  Een volledig ongebonden voorzitter is een must.  De 

GECORO moet voldoende autonomie hebben om eigen 

beleidsvoorstellen te formuleren.  Vergaderingen zouden openbaar 

moeten zijn.

8. N-VA wil alle voorbereidende documenten, agenda's, resultaten… 

gepubliceerd zien op de gemeentelijke website, ook wat besproken 

wordt in de AGSO.  Ook de manier waarop tot beslissingen gekomen 

wordt en welke argumenten belangrijk waren/zijn, worden vooraf 

bekend gemaakt.

9. N-VA pleit voor 1 schepen van Publieke Ruimte die naast Ruimtelijke 

Ordening, ook het woonbeleid en het mobiliteitsbeleid coördineert.  

10. N-VA wil de kennis van het onroerend erfgoed integreren in het lokaal 

ruimtelijk beleid.



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Wonen en woonbeleid
N-VA wil een lokaal woonbeleid op maat van een kwaliteitsvol en betaalbaar 

wonen, ook in eigen streek/stad.  N-VA Knokke-Heist wil meer verscheidenheid 

in het woningbestand als antwoord op specifieke woonbehoeften van starters, 

eenpersoonsgezinnen en senioren.

Het woonbeleid van N-VA Knokke-Heist is gebaseerd op 4 pijlers:

1. BETAALBAAR WONEN

Wonen moet betaalbaar blijven, ook voor niet-doelgroepen.  Het is 

belangrijk dat tweeverdieners hier ook kunnen blijven wonen.  

Verplegers, onderwijzers… moeten in de gemeente hun woning 

kunnen kopen.  Er moet gestreefd worden naar een sociale mix en een 

sociaal evenwicht.  Eigendomsverwerving is als een verzekering voor 

de toekomst. N-VA wil dit in Knokke-Heist voor iedereen mogelijk 

maken. (zie afzonderlijk programmapunt: Blijven Wonen in 

Knokke-Heist kan)

Een meer verscheiden woonaanbod kan een oplossing bieden aan 

starters, eenpersoonsgezinnen en senioren.  

Eensgezinswoningen mogen niet omgevormd worden tot studio's / 

appartementen.

Denk ook aan kangoeroewonen, starterswoningen,  zorghotels, 

duplexwonen, individueel wonen in groep, meegroeihuizen…

Een lokaal toewijzingsbeleid geeft kandidaat-huurders die een band 

hebben met de gemeente (wonen, werken, kinderen die er 

schoollopen…) voorrang bij de toewijzing van een sociale woning.    

Ook de inburgerings- en taalbereidheidsvoorwaarde wordt consequent 

toegepast en nageleefd.  

Knokke-Heist laat tweede verblijvers enkel toe in een vooraf 

afgebakende toeristische zone.  Enkel in die zone kunnen tweede 

verblijvers zich inschrijven.  Andere zones zijn enkel voor eigen 

inwoners.  Uiteraard moet de controle op domiciliefraude streng 

toegepast worden.  

2. DIENSTVERLENING

Verdere efficiënte uitbouw van de Woonwinkel.  De Woonwinkel als 

regisseur van het woonbeleid zorgt voor een goed uitgetekend 

woonbeleid.  Ze gaat op zoek naar de woonnoden en 

woonproblematieken, brengt dit in kaart en creëert passende 

oplossingen.  Ook aandacht voor een verdere uitbouw van het SVK als 

aanbieder van kwaliteitsvolle sociale huurwoningen.

Een huursubsidiesysteem uitwerken en toekennen, niet alleen aan 

steuntrekkers, maar ook aan eenoudergezinnen of senioren met een 

klein pensioen, onder voorwaarden, om tegemoet te komen aan de 

dure huurprijzen in Knokke-Heist en aan de vraag van de verhuurders 

om de huur regelmatig te kunnen blijven innen.  Hiervoor wordt een 

Woningfonds opgericht.  Dit Woningfonds wordt gespijsd door 

verkavelaars en bouwpromotoren via een percentage op de realisatie 

van de meerwaarden.  Op die manier vervullen verkavelaars en 

bouwpromotoren hun sociale functie.

Hier gaan wij voor



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Blijven wonen in Knokke-Heist kan!
Jonge gezinnen moeten hier kunnen blijven.  N-VA zet in 
op mogelijkheden creëren om toch in Knokke-Heist een 
huis te kunnen kopen, aangepast aan de woonbehoeften 
van jonge gezinnen.

N-VA ziet oplossingen in :
 

· Tweede verblijvers enkel toelaten in toeristische 
zones.  Zo druk je de prijzen in de niet-toeristische 
zones en kan de eigen bevolking makkelijker in 
dorpskernen een huis met tuintje vinden.  Uiteraard 
is strenge controle op domiciliefraude dan ook 
noodzakelijk.

· Jonge gezinnen, die een band met de gemeente 
kunnen aantonen, en onder voorwaarden,  de 
eerste jaren na de koop van de woning, een 
vermindering of vrijstelling van betaling van 
opcentiemen te geven.

· In bepaalde buurten enkel eensgezinswoningen 
toelaten.  

· Een woningfonds creëren.
 
Voor wie huurt, (senioren, starters, eenoudergezinnen na 
een scheiding) moet onder bepaalde voorwaarden (band 
met de gemeente kunnen aantonen, 
inkomensgerelateerd…) recht hebben op gemeentelijke 
huursubsidies.  

KH-Woningfonds

Buiten de toeristische zones de druk op de woningmarkt verminderen

Het beleid in de woonkernen concentreren op één gezinswoningen

Buiten de toeristische zones enkel eigenaars toelaten die er ook effectief wonen

Woningfonds: gemeentelijke huursubsidie / vrijstellen van opcentiemen

inkomsten door:
biocentrale
bijdrage
op vastgoed boven de gemiddelde prijs 



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Wonen en woonbeleid
3. WONINGKWALITEIT

De woningkwaliteit moet gewaarborgd blijven.  Zowel bij renovaties 

als nieuwbouwwoningen is er ook aandacht voor duurzaamheid en 

energie-efficiëntie.

Verschillende premiestelsels worden op elkaar afgestemd.  

De burgemeester heeft het recht om panden ongeschikt-, 

onbewoonbaar en overbewoond te verklaren.  Deze maatregel moet 

toegepast worden.  Ook illegale (over)bewoning wordt tegengegaan.  

Om snel te voldoen aan de herhuisvestingsplicht, moet een 

woonreserve aangelegd worden voor dringende noden.

Leegstand moet in kaart gebracht worden.  Tijdelijke leegstand van 

gebouwen wordt bestreden, door tijdelijke bewoning  te stimuleren.  

Vb. er is een mogelijkheid om mensen tijdelijk in leegstaande 

gebouwen te laten wonen tegen zeer lage prijs.

4. SOCIALE HUISVESTING

De gemeente realiseeert het vooropgesteld sociaal woonaanbod.

De gemeente kijkt erop toe dat binnen elke verkaveling het 

vooropgesteld sociaal woonaanbod wordt gerealiseerd.

Veeleer dan een uitbreiding van het sociaal huuraanbod zetten we in 

op renovatie van het bestaand patrimonium.  Dit met het oog op een 

betere leefkwaliteit en meer energiebesparingen.

Het OCMW zorgt voor doorgangswoningen, crisiswoningen, LOI's en 

ook een woningpatrimonium dat ze tegen zeer lage prijs verhuurt.  De 

huurbegeleiding en begeleiding op het vlak van betaling huur, proper 

houden van de woning, beheren van de woning als een goede 

huisvader… is essentieel.

Hier gaan wij voor

N-VA wil een lokaal woonbeleid op maat van een kwaliteitsvol
en betaalbaar wonen, ook in Westkapelle, Ramskapelle, Heist, Knokke, Duinbergen!



Mobiliteit is meer dan alleen de verkeersborden in de straat en de 

verkeerskundige indeling van ons openbaar domein. Mobiliteit is een gevolg 

van onze steeds groter wordende verplaatsingsbehoefte. 

Naast de woon-werk verplaatsingen, nemen ook recreatieve verplaatsingen 

een hoge vlucht. De wijze waarop we die verplaatsingsbehoefte vorm geven, 

heeft een niet te onderschatten impact op sociael, ecologisch en ruimtelijke 

aspecten van ons dagdagelijkse leven. In het laatste decennium is gebleken 

dat we stilaan de grenzen bereiken van wat onze maatschappij ruimtelijk en 

ecologisch aankan. 

Het is duidelijk dat er ondanks grote inspanningen op nationaal en 

internationaal niveau, op het lokale niveau nog steeds een groot 

onevenwicht bestaat tussen de klassieke verplaatsingswijze met de wagen 

en meer duurzamere wijzen zoals fietsen en openbaar vervoer. We moeten 

echter die behoefte tot verplaatsen erkennen aangezien die een niet te 

onderschatten economische impact heeft!

De wijze waarop we onze ruimte indelen is van cruciaal belang en bepaalt in 

grote mate de wijze waarop we ons zullen verplaatsen. De 

mobiliteitseffecten van bepaalde ruimtelijke keuzes die we maken op 

lokaal niveau zijn niet te onderschatten. Het wordt dan ook hoog tijd dat 

lokale besturen het beleid rond ruimtelijke ordening en mobiliteit 

behandelen als een volwaardig aspect van het dagelijkse bestuur.

Onze kostbare Publieke Ruimte 

Mobiliteit

Mobiliteit is meer dan alleen de verkeersborden in de straat
en de verkeerskundige indeling van ons openbaar domein.



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Mobiliteit

Visie

· Ruimtelijke ordening is meer dan “ruimte zoeken” maar ook rekening 

houden met mobiliteitsaspecten, bereikbaarheid en leefbaarheid. In 

het verleden werd hiermee binnen Knokke-Heist  bitter weinig 

rekening  gehouden en werd gekozen voor typische C-locaties die 

enkel bereikbaar zijn met de wagen. De fiets en het openbaar vervoer 

huppelt steeds achterna…

· Een efficiënt en doordacht parkeerbeleid is een krachtig, zoniet het 

krachtigste instrument voor een geslaagd mobiliteitsbeleid. Niet 

alleen tarifering, maar ook onderscheid maken tussen bewoners en 

bezoekers is van cruciaal belang. 

· Bij de herinrichting van het publieke domein houden wij niet alleen 

rekening met het verkeerskundige aspect, maar ook de leefbaarheid 

en de beleving van de ruimte is van cruciaal belang en zal indirect een 

positief effect hebben op het succes van de aanwezige functies 

(middenstand, horeca, openbare voorzieningen,…). Goede 

voorbeelden kunnen over de grenzen gevonden worden in steden 

zoals Bordeaux, Maastricht, Nantes, Amsterdam,… Daar palmt de 

zwakke weggebruiker het stadscentrum in en is de auto slechts te 

gast en ondergeschikt!

· Verplaatsingen minder dan 5km zouden in principe met de fiets, te 

voet of met het openbaar vervoer moeten gebeuren. Deze 

verplaatsingen worden nog te veel met de wagen gemaakt en hebben 

een grote impact op de leefbaarheid van het centrum. Er ontstaat een 

neerwaartse spiraal waardoor paradoxaal genoeg het wagengebruik 

toeneemt t.g.v. de zogenaamde subjectieve onveiligheid. 

· Fietscomfort en een vlotte doorstroming en regelmaat van het 

openbaar vervoer is cruciaal wil men die verplaatsingen onder de 

5km op duurzame wijze doen verlopen. De aanleg van goede 

fietspaden is noodzakelijk maar daarom niet heiligmakend. De fietser 

moet in het centrum de bovenhand nemen. Via kleine maatregelen 

kan men daarin tegemoet komen: tweerichtingsverkeer voor fietsers 

in eenrichtingsstraten, fietsstraten- en doorsteken creëren, voldoende 

en goed uitgeruste fietsenstallingen, etc…



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Mobiliteit

Parkeerbeleid

Enkele concrete voorstellen

· Via gratis bewonersparkeren (buiten de rode zones) binnen 

een bepaalde straal vanaf de woning moet de lokale bevolking 

de nodige parkeerruimte terug in handen krijgen, waar dit nu 

zeer dikwijls door bezoekers wordt ingepalmd. 

Netwerkverbindingen zijn cruciaal in deze! 

· Eerste 15 minuten gratis parkeren in de betalende zones. 

Dit om bewoners, tweedeverblijvers en toeristen snel 

boodschappen te laten doen. 

· Ook eigenaars van golfkarretjes die op de openbare weg rijden 

en parkeren, betalen een 'vignet'.  Dat vignet kleven ze op de 

voorruit van het golfkarretje. 

· Inkomsten uit parkeren worden opnieuw geïnvesteerd in 

parkeerplaatsen, aanleg van wegen, fietspaden…  Kortom: 

opnieuw investeren in het mobiliteitsbeleid.

· Met de aanleg van de A11 zal een groot deel van het 

autoverkeer onttrokken worden aan de Natiënlaan. Dit opent 

opportuniteiten voor een kwaliteitsvolle herinrichting van 

deze as waarbij volop de kaart wordt getrokken van de 

fiets en het openbaar vervoer waardoor de verbinding 

tussen Knokke en Westkapelle op een duurzame wijze kan 

verlopen. De Lijn voorziet in haar mobiliteitsvisie een 

tramverlenging tussen Knokke en Westkapelle.

· Langsheen de Natiënlaan is er ruimte voor een hoogwaardige 

openbaar vervoer verbinding tussen Westkapelle (en een 

mogelijke P+R) en Knokke. Think tram, do bus… Een 

kwaliteitsvol fietspad in beide richting moet een trage 

verbinding leggen tussen het centrum en het prachtige 

polderhinterland.

· De reeds aanwezige ondergrondse parkings in de centra 

moeten ondersteund worden door een dynamische 

parkeerroute waardoor onnodig zoekverkeer wordt vermeden. 

Deze parkeerroute moet het autoverkeer op een efficiënte 

wijze naar de aanwezige ondergrondse parkings brengen, dus 

via wegen die het centrum vermijden.

· Betere informatievoorziening voor alle vervoerswijzen.  

Reistijdinformatie is daarbij heel belangrijk.  Daartoe kunnen 

ook digitale lichtkranten, sms-diensten en andere moderne 

communicatiemiddelen ingezet worden.

· Mogelijks kan er nagedacht worden over goedkope 

fietsverhuurmogelijkheden op de rand van de stad zodat ook 

bezoekers de stad kunnen bereiken met de fiets.  Ook de 

electrische fiets heeft zijn plaats.



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Stadsvernieuwing
en herinrichten
openbare ruimte

Enkele concrete voorstellen
· Aanstellen van een studiebureau die een volledig 

stadsvernieuwingsproject uittekent waarbij vooral rekening 

gehouden wordt met de ruimtelijke en visuele uitstraling van 

ons openbaar domein. Afhankelijk van de aanwezige functies 

(horeca, winkelen, schoolomgevingen,…) moet telkens een 

consequent ruimtelijk beeld terugkeren waardoor het voor de 

gebruiker duidelijk wordt waar hij zich bevindt en vooral hoe hij 

zich moet gedragen! 

· Volledige herinrichting van omgeving Knokkestraat – 

Heldenplein – Kursaalstraat te Heist waardoor de mensen 

terug hun ruimte opeisen en het sociale leven volop tot 

ontplooiing kan komen. Een herinrichting moet ruimte creëren 

voor pleinbeleving, terrasjes, wandelen, etc… Een stuk van de 

Knokkestraat kan geknipt worden voor het autoverkeer (in één 

of beide richtingen) waardoor er ruimte vrijkomt voor een 

kwaliteitsvolle herinrichting die de horecazaken van De Bolle 

kan verbinden met de middenstand rond de Knokkestraat. 

Door de barrièrewerking van de N34 af te bouwen (zie verder) 

kan ook een belangrijke link gelegd worden met de Graaf 

d'Ursellaan, het Heldenplein en de dijk.

· Herwerken van de Rotonde aan het M. Lippensplein.  Dit 

zorgt nu niet voor de nodige vlotte doorstroming van het 

verkeer.  Verder is het onveilig voor zwakke  weggebruikers en 

het is tevens het knooppunt waar het openbaar vervoer, de 

auto, taxi en de fiets, voetganger elkaar vindt.  



Onze kostbare Publieke Ruimte 

De zwakke
weggebruiker

Enkele concrete voorstellen
Ÿ De N34 tussen Heist en Knokke moet een trage as worden waar 

de fietser zijn ruimte opeist. De N34 vormt nu nog te veel een 

barrière tussen de zee/dijk en de dorpscentra. De N34 is niet meer 

de sterke verkeersader die het vroeger was. De bereikbaarheid van 

Heist en Knokke moet worden ondersteund door de Kamstructuur 

die het Vlaams Gewest vooropstelt.

Ÿ De Lippenslaan (DE winkelstraat van het land) is al te zeer een 

autoparking geworden. Voetgangers moeten op shoppingdagen 

ruimte maken voor elkaar door tussen de geparkeerde wagens te 

laveren, de beleving van het winkelen gaat zienderogen achteruit. 

Dit kan niet de bedoeling zijn van één van de meest exclusieve 

winkellanen van het land. Een verbreding van de voetpaden en 

plein/winkelbeleving dringt zich op, wil men de uitstraling van de 

Lippenslaan behouden. Het is niet meer van deze tijd om tegen 

woekertarieven met de wagen de doorstroming van de voetganger 

te blokkeren…

Ÿ Dumortierlaan kan autovrij gemaakt worden.

Ÿ Zone 30 heeft enkel nut als het wegbeeld dat snelheidsregime ook 

daadwerkelijk ondersteunt. Een analyse van de reeds bestaande 

zone 30's moet uitwijzen in welke mate het wegbeeld dat 

snelheidsregime afdwingt en in welke mate er actie moet worden 

ondernomen.

Ÿ Ruimtes waar voetgangers- en fietsersverkeer de bovenhand 

nemen, moeten ook als dusdanig worden beschouwd (dijk, 

schoolomgevingen, stationsomgevingen,…). Deze locaties moeten 

voor het autoverkeer dermate complex gemaakt worden, waardoor 

deze zich ondergeschikt zal voelen en zijn gedrag zal aanpassen 

door de overdaad aan prikkels die hij ontvangt. Uiteraard is de auto 

rond deze omgevingen nog welkom, maar hij is hier echter te gast! 

Net door voetgangers en fietsers in het centrum van de omgeving 

te plaatsen, zullen de nodige prikkels uitgestuurd worden waardoor 

de complexiteit voor het autoverkeer zal toenemen.



Onze kostbare Publieke Ruimte 

Openbaar
vervoer

Enkele concrete voorstellen
Ÿ Sneller en beter overleg met De Lijn, Infrabel, NMBS.

Ÿ De gemeente moet een aantal keuzes maken met betrekking 

tot autoverkeer enerzijds en openbaar vervoer anderzijds. Door 

beide modi van elkaar te scheiden zal de doorstroming van 

zowel auto als openbaar vervoer verbeteren. Het reeds 

aangehaalde voorstel tot herinrichting van de Natiënlaan met 

een HOV-verbinding (hoogwaardigopenbaarvervoerverbinding) 

moet hierop inspelen en zal een vlotte verbinding tot stand 

brengen met Westkapelle (en de daar aanwezige functies) en 

mogelijks een P+R.

Ÿ Het comfort van het openbaar vervoer kan mits kleine 

aanpassingen aanzienlijk verbeterd worden, bijvoorbeeld door 

de aanleg van uitstulpende haltes in de bebouwde kom. Het 

comfort van de reizigers zal verbeteren en de doorstroming van 

het openbaar vervoer zal verbeteren.

Ÿ Exclusieve doorsteken t.h.v. stationsomgeving en belangrijke 

overstappunten zal de regelmaat, frequentie en overstap voor 

de reizigers vergemakkelijken en aantrekkelijker maken.



Toerisme en lokale economie gaan voor N-VA in Knokke-Heist hand in hand.  

Knokke-Heist leeft van toerisme en de lokale economie is de motor van het 

handelsleven in Knokke-Heist.  Geen toeristen, zonder middenstanders.  

Geen middenstanders zonder toeristen.

Vandaar vraagt N-VA Knokke-Heist om toerisme en lokale economie meer op 

elkaar af te stemmen.  1 schepen die zowel de portefeuille lokale economie 

als de portefeuille toerisme beheert, is daarbij een eerste aanzet.  Ook een 

hertekening van de Raad voor Toerisme en de Raad voor Lokale economie 

om er 1 nieuwe Raad van te maken is noodzakelijk om een degelijk 

toeristisch en economisch beleid uit te tekenen.  Toerisme moet voor N-VA 

gelicht worden uit het AG Vrije Tijd en hoort thuis bij de lokale economie.

Knokke-Heist, een toeristische gemeente

Inleiding



Lokale Economie

N-VA Knokke-Heist vraagt :

Ÿ 1 adviesraad lokale economie/toerisme met 1 schepen die 

aanstuurt.

Ÿ Een 'echt' ondernemersvriendelijke gemeente, met een uniek 

ondernemersloket.  Dit zorgt voor administratieve hulp bij de 

opstart van een onderneming, vergunningen…  Dit 

ondernemersloket doet ook dienst  als informatieverstrekker naar 

de lokale handelaar.  In dit geval pleit N-VA Knokke-Heist ook voor 

een horecacoach, een middenstandscoach… m.a.w. personeel 

dat meedenkt met  de ondernemingen.

Ÿ Knokke-Heist heeft  nu drie 'commerciële' centra, in Knokke, in 

Heist, in Westkapelle. 

Ÿ N-VA vraagt om deze kernen verder te versterken  en  om geen 

extra winkelzones te ontwikkelen (niet bij het Casino, niet bij 

Duinenwater).  Nieuwe zones zullen de gevestigde winkelcentra 

beconcurreren  maar kunnen ook  het verhoopte resultaat  niet 

opleveren.  De bestaande kernen moeten qua mobiliteit, 

parkeermogelijkheden.. goed uitgebouwd zijn.  En waarom geen 

'autoluwe winkelstraten' waar het aangenaam flaneren en 

winkelen is ?

Ÿ N-VA Knokke-Heist vraagt aandacht om naast horeca, 

detailhandel, en de bedrijvenzone 't Walletje een nieuw type 

bedrijven naar Knokke-Heist aan te trekken nl. de innovatieve, en 

creatieve bedrijven.  

Ÿ N-VA vraagt extra aandacht voor buurtwinkels, bakkers, slagers, 

volkscafés… dat ook zij zich kunnen blijven vestigen in Knokke-

Heist.  Dit is ook belangrijk voor het sociaal weefsel in de 

gemeente, bvb. voor de zelfstandigheid van de oudere en minder 

mobiele mensen.

Ÿ N-VA ziet in Knokke-Heist een belangrijke taak weggelegd voor de 

sociale economie.  Deze lokale projecten komen de burger ten 

goede (senioren, alleenstaanden,…) en bieden een belangrijke 

kans op werk voor de meest kwetsbare groep van 

laaggeschoolden en langdurig werklozen.  In dit verband pleit N-

VA Knokke-Heist ook voor een evenwicht tussen rechten en 

plichten van werkzoekenden.  We geven kansen op opleidingen 

en intensieve begeleiding, op tijdelijke werkervaringen, maar we 

vragen wel om positief mee te werken in deze trajecten en op het 

zoeken/vinden van een passende job.

Ÿ N-VA wil de aandacht vestigen op een zo groot mogelijk 

assortiment aan winkels ( mini-ketens, maar ook eigen lokale 

winkels en speciaalzaken van diverse types).

Knokke-Heist, een toeristische gemeente



Toerisme

N-VA Knokke-Heist vraagt :

Ÿ 1 adviesraad lokale economie / toerisme met 1 schepen die 

aanstuurt.

Ÿ Knokke-Heist is het A-merk.  Knokke-Heist promoten als troef, 

rekening houdend met de specifieke eigenheid van elke 

deelgemeente.  Deze specifieke eigenheden moeten dan ook 

apart gepromoot worden.  Knokke-Heist is meer dan enkel de  

mondaine, exclusieve badplaats.

Ÿ Betere spreiding van de (zomer) evenementen over de 

deelgemeenten.  

Ÿ Samenwerken met andere gemeenten (ook over de grens) om 

Knokke-Heist mee te promoten.

Ÿ Goede contacten onderhouden met Westtoer, Brugs Ommeland, 

Zeeland… en meewerken als Knokke-Heist aan 

gemeenschappelijke activiteiten vb. Beaufort, 

fietsknooppuntennetwerken uittekenen, Staats-Spaanse linies.  

Intekenen op Europese Interreg-programma's…

Ÿ Contacten zoeken en onderhouden met de cruiserederijen die 

Zeebrugge aandoen.  Cruisetoeristen, die graag even winkelen, 

moeten naar Knokke-Heist afgeleid worden.

Ÿ Aantrekken van congrestoeristen, daarvoor is een vernieuwd 

casino en een evenementenhal belangrijk (cfr. Publieke ruimte).

Ÿ Inzetten op een gevarieerder hotelaanbod.  Naast de familiehotels, 

de vier en vijfsterrenhotels, moet er ook plaats zijn voor twee en 

driesterrenhotels, maar ook voor een jeugdherberg en de Bed en 

Breakfasts, gastenkamers en  hoeve-toerisme.

Ÿ Nauwere samenwerking met de plaatselijke gidsenverenigingen.

Ÿ Knokke-Heist promoten als Vlaamse gemeente aan de Vlaamse 

kust.  Nadruk op onze rijke Vlaamse cultuur (streekproducten 

(garnalen, babbelutten, …), onze rijke tafel- en eetcultuur, ons 

plaatselijk erfgoed, de siska's…

Ÿ Een vernieuwd Casino met een nieuw elan voor evenementen, 

activiteiten… is nodig voor de toeristische uitstraling van de 

gemeente.  N-VA Knokke-Heist is voor het bouwproject van de 

Vlaamse Bouwmeester.

Ÿ N-VA Knokke-Heist vraagt om in toeristische brochures de 

taalwetgeving te respecteren.

Ÿ Knokke-Heist ook in de winter meer aantrekkelijk maken.

Knokke-Heist, een toeristische gemeente



Onroerend Erfgoed

N-VA Knokke-Heist vraagt :

Knokke-Heist, een toeristische gemeente

Het staat buiten kijf dat N-VA inzet op ons rijk cultureel en 
historisch erfgoed.  Vandaar vraagt N-VA Knokke-Heist om 
verenigingen die zich met erfgoed bezig houden goed te 
ondersteunen.  

Sincfala, For Freedom museum en de erfgoedcel moeten alle 
faciliteiten en ondersteuning krijgen, zowel in het promoten, 
uitbouwen als realiseren van hun projecten.  Erfgoed zorgt 
onrechtstreeks voor tewerkstelling, toerisme, recreatie en heeft 
een gunstig economisch effect.  Het houdt de jeugd in contact 
met hun verleden.

Ook Cnoc is ier, Heyst Leeft en de heemkundige kringen zorgen 
ervoor dat onze geschiedenis bewaard wordt en doorgegeven 
wordt aan de nieuwe generatie, de jeugd en onze nieuwe 
inwoners.



Sociale Zaken,
gezondheidszorg

Zorg en welzijn, voor iedereen !

Ook in Knokke-Heist leven mensen die het financieel moeilijk hebben.  Dit wil N-VA 

niet onder stoelen of banken steken.  Het Sociaal Huis is volgens N-VA Knokke-Heist 

de draaischijf in de informatie- en dienstverlening op maat van iedereen die er nood 

aan heeft.  Het Sociaal Huis moet zijn regisseursrol verder uitbouwen en actief op 

zoek gaan naar verdere samenwerkingen met alle actoren op het terrein.  Het 

Sociaal Huis moet dan ook een echt Open Huis zijn voor alle burgers in de gemeente.  

Daarvoor is het Digitaal Sociaal Huis en het internet een belangrijk hulpmiddel.  Maar 

ook een verder doorgedreven samenwerking tussen de gemeente en het OCMW 

zorgt voor efficiëntiewinsten.

 N-VA wil een efficiënt en transparant Sociaal Beleid dat burgers ook confronteert met 

hun verantwoordelijkheid en die bijstuurt waar het evenwicht tussen rechten en 

plichten is zoekgeraakt.   Een leefloner heeft recht op leefloon, maar heeft ook de 

plicht om ondertussen op zoek te gaan naar een gepaste tewerkstelling of 

begeleiding. Wie recht heeft op een huursubsidie, heeft  ook de plicht om de woning 

zoals een goede huisvader te onderhouden.  Subsidie en aanvullende bijstand 

kunnen toegekend worden op basis van een beleid van belonen en straffen.  N-VA 

vraagt ook een betere opvolging van domiciliefraude, sociale fraude…  Een 

rechtvaardig sociaal beleid speurt misbruiken op en bestraft ze.

N-VA gelooft dat 'werk' de beste opstap is naar een betere leefsituatie.  N-VA vraagt 

dan ook om verder in te zetten op 'activering'.  Daarom moet de lokale overheid 

voldoende tewerkstellingsplaatsen creëren zodat ieder individu een plaatsje op de 

arbeidsmarkt verdient.  Ook vormingstrajecten en  omscholingscursussen  zijn voor N-

VA opstapjes naar werk en zelfredzaamheid.  N-VA Knokke-Heist zet in op het 

creëren van een voldoende aanbod aan lessen Nederlands en wil werk maken van 

het onderhouden van het Nederlands door 'babbelcafés' of 'oefen hier je Nederlands-

projecten'. Ook hier geldt het verhaal van rechten en plichten.

N-VA Knokke-Heist vraagt ook om de focus van seniorenbeleid te verleggen naar 

meer aandacht voor schuldbegeleiding, multi-probleembegeleidingen en 

jongerenbegeleiding.  Ook de psychiatrische begeleiding zal in de toekomst de 

nodige aandacht vragen.

Mensen in armoede moeten volwaardig kunnen participeren aan cultuur, jeugd en 

sportactiviteiten in de gemeente.  

Gezondheidszorg, in al zijn aspecten, is  even belangrijk.  N-VA wil dit dan ook apart 

benadrukken door in te zetten op doorgedreven overleg tussen alle zorgverstrekkers 

in Knokke-Heist.  Het thuiszorgplatform in samenwerking  met het Sociaal Huis kan 

daar de regisseursrol op zich nemen.  Preventiecampagnes rond gezondheidszorg 

verdienen de nodige aandacht.  Maar evenzeer de aandacht voor mindervaliden, 

toegang tot openbare gebouwen, horecazaken, aanpassingen aan de openbare 

wegen, zijn taken weggelegd voor het Sociaal Huis die als coördinator optreedt.



Sociaal weefsel
(gezinsbeleid, 
onderwijs,
verenigingsleven)

N-VA Knokke-Heist
zet in op :

Zorg en welzijn, voor iedereen !

N-VA zet sterk in op het sociaal weefsel en onze gezinnen.

In Knokke-Heist moet het evenwicht tussen jonge gezinnen en ouderen 

hersteld worden.  Vandaar is het voor N-VA Knokke-Heist van cruciaal belang 

opnieuw in te zetten om de jonge gezinnen naar Knokke-Heist aan te trekken 

en hier te houden.

De gezinnen bestaan onder allerhande vormen (alleenstaanden, 

alleenstaanden met kinderen, traditionele gezinnen met tweeverdieners en 

kinderen,…)  Het is van belang dat werk, ontspanning, kinderopvang en goed 

onderwijs hier een rol in spelen.

· Voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang.  Ook occasionele 

kinderopvang en kinderopvang voor mensen die weekendwerk of 

horecawerk doen, moet zijn plaats krijgen in Knokke-Heist.    

· Een infopunt kinderopvang in het Sociaal Huis kan hier de regisseursrol op 

zich nemen.

· Stimuleren van vrijwillige kinderopvang.  Ontmoetingsnamiddagen waar 

ouders (grootouders) elkaar ontmoeten en waar de kinderen buiten spelen.

· Inzetten en uitbreiden van de opvoedingsondersteuning.  Een 

opvoedingswinkel waar iedereen met vragen over opvoeding terecht kan, 

maar waar ook kinderen uit kansarme of anderstalige gezinnen begeleid 

worden.

· Uitbreiden van de huiswerkklas.  

· Een woonbeleid op maat van jonge gezinnen (cfr. wonen)

· Stimuleren van buurtwerkingen, verenigingsleven…  Het verenigingsleven 

moet alle kansen krijgen, maar N-VA Knokke-Heist vraagt minder betutteling 

vanuit de overheid.  Laat de creativiteit en de organisatie uit de verenigingen 

komen, maar de lokale overheid mag  niet in de plaats van de verenigingen 

komen.  Verenigingen kunnen financiële en logistieke ondersteuning krijgen 

maar de overheid mag  niet de effectieve organisatie overnemen.

· Kwaliteitsvol basisonderwijs in elke deelgemeente of buurt (van eender welk 

net) met een doordachte aanpak van inplanting van scholen.

· Optimaal gebruik van de schoolinfrastructuren.  Daarmee kunnen 

schoolgebouwen ook opengesteld worden voor sportactiviteiten, 

speelpleinwerking, hobby- of sportclubs, culturele verenigingen.

· Een constructieve samenwerking tussen de verschillende scholen op het 

grondgebied.  De gemeente kan hier de regisseursrol opnemen en op 

regelmatige basis overleg plegen met alle scholen op het grondgebied.  De 

gemeente zorgt mee voor een veilige schoolomgeving,  organiseert de 

huiswerkbegeleiding en de opvoedingsondersteuning, coördineert 

preventiecampagnes en naschoolse opvang,  tekent mee een spijbelbeleid 

uit… 



Jeugd

N-VA Knokke-Heist
vraagt voor
de jeugd :

Zorg en welzijn, voor iedereen !

N-VA vindt dat jongeren volop kans moeten krijgen om kind en 
jongere te zijn, met vallen en opstaan.  

Jongeren moeten dan ook tijd en ruimte krijgen om op te 
groeien en mogen daarbij fouten maken.  Toch moeten ze ook 
op hun verantwoordelijkheden gewezen worden.

· Dat ze opnieuw kunnen 'buiten spelen' (speelstraten, pleinen om te 

spelen…).  

· Herinplanten van 'Siska's' in de gemeente.

· Voldoende en flexibele kinderopvang (zie sociaal weefsel).

· Een sterke jeugdraad als spil voor de inspraakmogelijkheden die 

jongeren in het lokale beleid kunnen hebben.  Ook politieke 

jongerenverenigingen hebben hun plaats in de jeugdraad.  Daartoe 

moet desnoods het gemeentereglement aangepast worden.

· Een jeugdhuis of jeugdontmoetingsplaats in elke deelgemeente.   De 

locatie en de inkleding van dit lokaal komt uit de jeugdraad en de 

jeugd zelf.

· Een beleid dat minder 'betuttelt' maar de jeugd zijn ding laat doen.  

Jongeren worden gestimuleerd om  initiatieven te nemen, te 

experimenteren en te organiseren.  Daarbij kunnen ze rekenen op 

logistieke steun van de gemeente.  Maar het initiatief komt van de 

jeugd en niet vanuit het beleid.



Senioren

Voor N-VA
Knokke-Heist geldt :

Zorg en welzijn, voor iedereen !

Meer dan 40% van de inwoners van Knokke-Heist zijn 60+.  Voor N-VA is het 

van essentieel belang om deze groep volwaardig  te laten deelnemen aan 

het gemeenschapsleven.  De groep 60-plussers is even divers als de rest 

van de bevolking.  De 'actieve' senior moet zoveel mogelijk bij het 

gemeenschapsleven worden betrokken.  Ze  worden ingezet bij 

vrijwilligerswerk, beleidsdeelname en sociale participatie…  Laat de oudere 

bevolking echt meewerken.

Voor wie zorgbehoevend wordt, moet een aangepaste zorg voorzien worden.

N-VA gaat uit van het principe dat iedereen zo lang mogelijk in zijn 

vertrouwde omgeving moet kunnen blijven.  Indien dit niet kan, moet een 

aangepast huisvestingsbeleid op maat gevoerd worden.  De 

zorgbehoevenden moeten kunnen rekenen op een uitgebreide en 

kwalitatieve dienstverlening.

· Actieve senioren zoveel mogelijk actief betrekken bij het 

gemeentelijk beleid.

· Seniorenraad als echt adviesorgaan naar het seniorenbeleid toe, 

niet enkel als ontmoetingsorganisator voor senioren die regelmatig 

'uit huis' zijn.

· Aandacht voor de thuisverblijvende, vereenzaamde senioren.

· Het Thuiszorgplatform als regisseur van de thuishulp en de detectie 

van noden bij senioren.  Daarbij moet het thuiszorgplatform 

maximaal overleg plegen met het ziekenhuis, de huisartsen, de 

thuiszorgdiensten, de familie en de senior zelf.

· Stimuleren van woningaanpassingen om zo lang mogelijk thuis te 

kunnen blijven wonen, mits evt. hulp.  Deuren verbreden, liften 

plaatsen, … maar het gaat voor N-VA Knokke-Heist verder dan dat.   

Senioren  stimuleren om een kamer( in een villa, een te groot 

geworden huis)  te verhuren via de Woonwinkel tegen goedkope 

prijs.  De huurder (jongere, alleenstaande,…) kan tegelijkertijd mee 

zorg dragen voor de senior.

· Creëren van een voldoende aanbod aan aanleunwoningen en/of 

kangoeroewoningen.  N-VA Knokke-Heist pleit voor een nieuwe 

vorm van wonen, waar jongeren en senioren elkaar vinden en voor 

elkaar spontaan kunnen zorgen.  Op die manier worden ook weer 

betaalbare huurwoningen voor jonge inwoners gecreëerd.

· Creëren van een voldoende aanbod serviceflats en zorghotels.  

Waar senioren, tegen betaalbare prijs, een kleine flat hebben maar 

met mogelijkheden om samen te eten, te ontspannen en waar de 

was/plas/onderhoud van de woning gebeurt door het personeel. 

· Tijdig en continu renoveren van het eigen patrimonium van 

seniorenflats, serviceflats…

· Voldoende plaatsen voor kortverblijf, dagopvang, nachtopvang 

voorzien!



N-VA pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is 

op duurzaamheid.  Een geïntegreerde aanpak in alle beleidsdomeinen met 

een milieuconvenant en een duurzaamheidsambtenaar die dit beleid 

coördineert.  De gemeente geeft in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld 

door  bvb. op een verantwoorde wijze gebruiksproducten aan te kopen, door 

in overheidsopdrachten het energieverbruik als element mee op  te nemen.  

Daarnaast staan de gemeenten dicht bij de burgers om ze te betrekken zowel 

bij de totstandkoming als bij de uitvoering van een duurzaam beleid.  De 

gemeentelijke milieuraad een echte stem geven, geen inspraak voor de 

vorm, maar echte betrokkenheid kan hier meespelen. Maar er moet ook een 

duidelijk handhavingsbeleid zijn want de vervuiler betaalt en mag gestraft 

worden.  

N-VA Knokke-Heist vraagt om Knokke-Heist te profileren als innovatieve en 

duurzame badplaats op het vlak van milieu en natuur maar ook als een 

propere en nette gemeente.  Dit niet alleen door de duurste en modernste 

machines aan te kopen, maar door alle actoren mee te betrekken in het 

beleid en een beleid te voeren met sensibiliseren, handhaven en de 

verbruiker laten betalen.

Als belangrijkste verandering willen we wat afvalbeleid betreft overstappen 

naar het Diftar-systeem waarbij elk gezin in Knokke-Heist een container 

huurt/heeft voor restafval en GFT.  Gedaan met de plastic zakken.  Dit zorgt 

niet alleen voor duurzaamheid, maar kan ook de meeuwenproblematiek 

oplossen.  Ook senioren en  huisbewaarders kunnen beter containers buiten 

zetten dan stinkende zakken.  Voor de ophaling – zeker in toeristische zones - 

vraagt N-VA Knokke-Heist om dit te doen tussen 18 en 22 uur 's avonds. 

Zorg voor milieu en energie

Inleiding

Als belangrijkste verandering willen we wat afvalbeleid betreft overstappen
naar het Diftar-systeem waarbij elk gezin in Knokke-Heist een container huurt/heeft voor restafval en GFT. 



Zorg voor milieu en energie

Energie

Natuur

N-VA Knokke-Heist
pleit voor:

N-VA Knokke-Heist
pleit voor:

Ÿ Energiebesparende maatregelen in het eigen patrimonium 
(zowel gemeente als OCMW-patrimonium).  De gemeente 
geeft zelf het goede voorbeeld.  Daarvoor kan de 
duurzaamheidsambtenaar optreden als energiecoördinator.  
Nieuwe gebouwen verplichten om enkel met duurzame 
materialen te bouwen.  Energie-efficiëntie opnemen als een 
criterium bij overheidsopdrachten.

Ÿ Bewustmaking van de burgers rond energieverbruik 
ondersteunen.  Educatieve pakketten voor scholen, 
kansarmen,  en de milieuverenigingen betrekken.  
Energiescans laten uitvoeren.  Zeker in het patrimonium en bij 
mensen die het financieel moeilijker hebben.  Wie daar 
bespaart, bespaart dubbel.

Ÿ Gemeentelijke subsidies, ja, maar beperkt in de tijd, zodat de 
investering ingeburgerd is, daarna gradueel afbouwen.  Ook 
geen 'oversubsidiëring'.  Wat op een ander niveau 
gesubsidieerd wordt, moet niet nog eens gemeentelijk 

Ÿ De gemeentelijke stukjes natuur worden beheerd in samenwerking 
met de natuurverenigingen en de buurt.

Ÿ Een creatief groenbeleid van openbare straten en pleinen.  Dit in 
samenspraak en samenwerking met de verschillende 
tuinaanlegbedrijven en  de 'groene vingers'.  Geen jaarlijks 
weerkerende geraniums, maar groenbeheer volgens pleinen, 
mogelijkheden en met een creatieve, innovatieve aanpak



Zorg voor milieu en energie

Water

Hinder

N-VA Knokke-Heist
pleit voor:

N-VA Knokke-Heist
pleit voor:

Ÿ Een waterkraantje (geen drinkwater) om handen te wassen 
op het containerpark. 

Ÿ Een ontkalkingssysteem zodat het leidingwater zoveel 
mogelijk zacht water is. 

Ÿ Afbouw van het private oppompen van grondwater op het 
volledige grondgebied (uitdoofbeleid van de 
oppompvergunnnigen).  Stimuleren van opvang en gebruik 
van regenwater voor bv toiletspoeling, tuin beregening etc. 
Enkel nog gebruik van kraantjeswater voor persoonlijk 
gebruik of etenswaren.  Landbouw verplichten om naar 
gelang de grootte van de uitbating,  waterputten te voorzien 
(cfr ouderwetse koeienputten).

Ÿ Ook de gemeentelijke gebouwen verplicht voorzien van 
regenopvangputten.

Ÿ Strenger toezicht op het oppompen van grondwater bij 
nieuwbouw.  Bij overtredingen moet ook effectief 
gesanctioneerd worden. Wat al gesubsidieerd wordt, moet 
niet nog eens gemeentelijk gesubsidieerd worden.

Ÿ Lawaai-, geur en milieuhinder moeten aangepakt worden.  
Sensibiliseren is de eerste stap, daarna moet ook een beleid 
van handhaving uitgestippeld worden met o.a. de politie.  
Ook de Gemeentelijke Administratieve Sancties kunnen hier 
hun rol spelen.

Ÿ Lichtvervuiling aanpakken.   Bepaalde wegen in het 
buitengebied kunnen 's nachts bv vanaf 24h00 de lichten 
doven (vb Burkeldijk, Roden ossenstraat,  Burg. Leon 
Lippensdreef (het Zwinpark is toch gesloten 's avonds).  Ook 
doodlopende straatjes zonder enige bewoning zoals bv  
tussen Hazegrasstraat en de Internationale Dijk.



Zorg voor milieu en energie

Afval
Beleid voeren in samenspraak met de burger, niet opleggen van 
bovenaf maar overleg plegen met buurten, lokale handelaars…

Restafval en GFT ophalen waarbij per kg afval betaald wordt. 
(Diftar)

Restafval wordt opgehaald via containers 
(meeuwenproblematiek oplossen, duurzaamheid).  Ophaling zal 
maar 1x per week gebeuren.   De containers moeten verbonden 
worden aan het adres met bv een chip.  Zo kan, in geval van 
niet-sorteren, direct nagegaan worden van wie de container is,  
Het heeft ook een  aantal andere voordelen zoals diefstal 
voorkomen of te vroeg of te laat buitenzetten afschrikken.

In toeristische zones papier en karton, 's avonds ophalen, niet 's 
morgens.  Buiten zetten kan vanaf 17.30. De ophaling gebeurt 
opnieuw 1x per week. 

Ondergrondse containers met chip (vervuiler betaalt) voor 
tweede verblijvers, toeristen…

Biomassa-installatie voor verbranding van het huisvuil.  
Samenwerkingen zoeken met omliggende gemeenten.

Zwerfvuilbeleid beter aanpakken.  Aan elke openbare bank een 
peukenpaaltje.  Horecazaken stimuleren om peukenpaaltje ( 
designpaaltje ) op hun terras of net naast hun zaak te plaatsen.

Hondenpoep aanpakken (sensibiliseren, maar ook bestraffen).  
Paarden kunnen enkel op de openbare weg tussen manège en 
ruiterpaden (bewegwijzeren kortste weg).  Paarden worden 
geregistreerd en betalen een 'drolbelasting'.  

Glas en  zwerfvuil aanpakken met extra aandacht voor het 
strand en de openbare pleinen.  In juli/augustus moeten de 
afvalcontainers dagelijks (in sommige zones 2x/dag) geledigd 
worden.   



Zorg voor milieu en energie

Verantwoord product gebruik

De plaatselijke groenten- en fruitmarkt organiseren in samenspraak met de lokale 
landbouwers en de streekeigen producten in de verf zetten.

Seizoensproducten aankopen voor de gemeentelijke keuken. (liefst van bij de lokale 
handelaars)

Burgers aanzetten tot het gebruik van biologisch afbreekbare poetsproducten 

In  gemeentelijke gebouwen verantwoorde milieuvriendelijke producten gebruiken.
Landbouwers stimuleren om het pesticidengebruik af te bouwen 

Stimuleren van de afbouw van gebruik van afval bij de landbouw (vb afbouw gebruik 
oude autobanden, verwijderen van oude badkuipen in de weiden. stimuleren van 

vangkooien in inlands  gelabeld hout i.p.v. metalen elementen) 

Verplichten en stimuleren van een groen scherm rond de bedrijfsgebouwen

Ook dit is N-VA Knokke-Heist



Het huidig beleid in Knokke-Heist heeft sterk ingezet op vrije tijd.  
Het is belangrijk dat zowel de eigen inwoners (met veel 
senioren), maar ook de tweede verblijvers en toeristen hun vrije 
tijd hier aangenaam kunnen doorbrengen.  Daarom werd fel 
geïnvesteerd in cultuur en sport;  Dit past ook perfect in de 
strategie van de meerderheidspartijen om de burger 'Brood en 
Spelen' aan te bieden.

N-VA wil deze kwaliteit van Cultuur en Sport behouden en 
ondersteunt dit cultuur- en sportbeleid sterk maar heeft drie 
fundamentele opmerkingen.

Ÿ Wat nu top-down 'opgelegd' wordt, moet meer 'bottom-up' 
gerealiseerd worden.   Geef verenigingen (sport-cultuur) zelf 
de nodige zuurstof om activiteiten te realiseren.  Ondersteun 
hen logistiek maar kom niet in de plaats van de verenigingen.  
Dit stimuleert het initiatief van de verenigingen.  Dit komt het 
sociaal weefsel ten goede.  Het zorgt er ook voor dat 
verenigingen op lange termijn kunnen blijven bestaan en niet 
afhankelijk worden van de politiek.  Laat Davidsfonds, 
Gezinsbond en andere culturele verenigingen hun ding zelf 
doen.  Kom als lokale overheid niet in de plaats van de 
verschillende culturele verenigingen. Ook de cultuurraad en 
de sportraad moeten echte  adviesorganen zijn, en geen 
doorgeefluik van wat het beleid van plan is. 

Ÿ Wat het cultuur- en sportbeleid betreft, zullen keuzes zich in 
de toekomst wellicht opdringen.  Gezien de krappe 
budgettaire ruimte zal elke investering in cultuur of sport 
verantwoord moeten zijn. Moet Knokke-Heist elk jaar een 
grote wielerwedstrijd organiseren ?  Heeft het zin dat er vijf 
verschillende sportcentra zijn, met alle ultramoderne 
faciliteiten ?  Zijn kunstgrasvelden voor een 
minimumbezetting te verantwoorden in crisisjaren ?  Worden 
voldoende subsidiekanalen aangeboord ?

Ÿ Het AG Vrije Tijd is te uitgebreid.  Vrije Tijd is voor de inwoner 
en omvat Cultuur en Sport.  Toerisme gaat meer hand in hand 
met lokale economie.  We vragen dan ook om Toerisme uit 
het AG Vrije Tijd te halen.  

Vrije Tijd, zinvol besteden

Cultuur & Sport



Cultuur

Een greep uit de
zaken waar N-VA
blijvend aandacht
zal voor vragen :

Ÿ Cultuur is in de eerste plaats gemeenschapsvormend en 
moet de participatie van ALLE burgers voor ogen houden.  
Mensen naar cultuur brengen, maar ook cultuur naar 
mensen brengen.

Ÿ Het cultuuraanbod zo gevarieerd mogelijk houden, een zo 
ruim mogelijke kijk op kunst en cultuur aanhouden, maar in 
Knokke-Heist ook oog hebben voor Vlaams talent en talent 
uit Knokke-Heist.

Ÿ Specifieke  aandacht voor Vlaamse amateurkunsten 
(fanfares, harmonieën, koren, dansgroepen, 
folkloregroepen, amateurtoneel…)

Ÿ De bibliotheek is een volwaardig lokaal kennis- en 
informatiecentrum, waar laagdrempelig toegang geboden 
wordt aan online informatie.  De bibliotheek is uiteraard een 
actieve partner in leesbevordering, zowel voor kinderen als 
voor anderstaligen.  De N-VA vraagt ook om aan nieuwe 
inwoners het eerste jaar een GRATIS bibliotheekpas te 
geven.  Bij het aanbod aan boeken, tijdschriften… moeten  
alle politieke en filosofische overtuigingen  aanwezig zijn.

Vrije Tijd, zinvol besteden



Sport

Een greep uit de
zaken waar N-VA
blijvend aandacht
zal voor vragen :

N-VA staat voor een echt 'Sport-voor-allen-beleid'.  Zoveel 
mogelijk mensen, kinderen, jeugd, senioren moeten aan het 
sporten.  

Een gezonde geest in een gezond  lichaam.  Niet elke sport 
moet in competitieverband gespeeld worden.  Het kan ook 
recreatief, om in beweging te blijven.  Zowel de jeugd, als de 
senioren moeten gestimuleerd worden om te sporten.

Vrije Tijd, zinvol besteden

N-VA Knokke-Heist staat voor een echt 'Sport-voor-allen-beleid'



Een veilige gemeente is voor N-VA Knokke-Heist topprioriteit.  Alleen in een 
veilig Knokke-Heist is het aangenaam wonen of verblijven.  Daarom kiest N-
VA Knokke-Heist resoluut voor een lik-op-stukbeleid.  Alle beschikbare 
middelen moeten ingezet worden om de veiligheid van de inwoner en de 
toerist te waarborgen.  Daarbij gaat het vooral over meer blauw op straat, 
cameratoezicht, nummerplaatherkenningen… 

N-VA Knokke-Heist vraagt ook opnieuw aandacht voor fiets- en 
winkeldiefstallen, overvallen en andere criminaliteit.  Dit moet ook transparant 
aan de burger gemeld worden.  N-VA Knokke-Heist vraagt om dringend meer 
aandacht te besteden aan structurele overlastbezorgers op de diverse 
gemeentelijke pleinen (Van Bunnenplein, Verweeplein of De Bolle).  Zware 
criminaliteit en druggebruik moeten hard aangepakt worden.  De totale 
veiligheidsaanpak in onze badstad moet uitstralen dat criminaliteit niet loont.
Toch moet de burger geïnformeerd worden over 'onveiligheid'.  Meten is 
weten, criminaliteitscijfers moeten gekend zijn, en als basis dienen om de 
overlast aan te pakken.  Burgers moeten betrokken worden bij de aanpak van 
het onveiligheidsgevoel. 

N-VA Knokke-Heist is voorstander van de BIN (Buurt Informatie Netwerken) 
en de BIN-Z ( Buurt Informatie Netwerken Zelfstandigen ).

Daarnaast moeten we ook streven naar efficiëntiewinsten in de politiezone en 
in de nieuwe brandweerzone om een degelijk en efficiënt beleid te voeren.  
Prestigeprojecten en duur materiaal zijn niet altijd nodig.  Laat ons terug de 
gewone burger een veilig gevoel geven.

Knokke-Heist, een veilige gemeente !

Politie & Veiligheid

Hoe pakken wij
het
veiligheidsprobleem
in Knokke-Heist aan

Ÿ Een totale veiligheidsaanpak : eerst preventie, daarna 
sanctioneren.

Ÿ Een harde aanpak van zware 
criminaliteit/druggebruik/hangjongeren

Ÿ Diefstallen en kleine criminaliteit niet verdoezelen maar 
aanpakken.

Ÿ Aanpak van de sociale- en domiciliefraude in samenwerking met 
het Sociaal Huis en de dienst Burgerzaken

Ÿ Politie moet terug naar de kerntaken
Ÿ Blauw meer op straat
Ÿ Invoeren en/of uitbreiden van Gemeentelijke Administratieve 

Sancties 
Ÿ Meer transparantie en Efficiëntiewinsten in de politiezone 

(aandacht voor gunningenbeleid,…)



Bouw mee aan de toekomst van Knokke-Heist

www.n-va.be/knokke-heist
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