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Een jonge en frisse toekomst
Complexe uitdagingen komen op ons af. Recepten die jarenlang werkten, zijn verouderd. Er is nood
aan een nieuwe politiek. Om de kwaliteit in Knokke-Heist te behouden, moeten we durven veranderen.
De N-VA zet in op leven, wonen en werken. Voor u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Knokke-Heist moet veiliger, netter en
slimmer worden.
We willen het evenwicht tussen de eigen inwoners en de tweedeverblijvers herstellen. Knokke-Heist moet een aangename,
groene badplaats blijven.
Onze jonge mensen moeten hier kunnen blijven wonen en werken. Daarom zetten we in op een divers
jobaanbod.
Alleen een jonge partij met frisse ideeën kan dat. Laten we die frisse wind een kans geven in het gemeentehuis.
De N-VA heeft de visie om Knokke-Heist een jonge en frisse toekomst
te bieden.

 anny Bossaert,
D
voorzitter N-VA Knokke-Heist

Iedereen burgemeester
Hoe zou u zelf Knokke-Heist besturen? Wat kan er
beter? Wat moet er volgens u veranderen?
Uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. U geeft Knokke-Heist mee vorm.
Vul dus zeker onze enquête in. Wij horen graag wat leeft. De bevraging is
overigens geheel anoniem.
U kan de enquête digitaal invullen via knokke-heist.n-va.be/enquete/enquete.
Scan de QR-code om er recht naartoe te gaan.
Indien u liever op papier invult, dat kan. Daarvoor hoeft u enkel het bijgevoegde
formulier te bezorgen bij een van onze bestuursleden. Geen enquête ontvangen?
Geef ons een seintje en we bezorgen u een exemplaar.
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Spreekavond lokale
handelaars
Onlangs organiseerde onze afdeling een
avond voor de lokale handelaars.
Topsprekers Axel Ronse, Rudolf
Scherpereel en Luc Dieltiens stelden
de N-VA-recepten voor aan een
geïnteresseerd publiek.
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Meer besparen =
minder belasten
Bij de begrotingsbesprekingen stelde de N-VA vast dat de uitgaven door de meerderheid de pan uitswingen. “‘Meer doen
met minder’ staat niet op de agenda van Gemeentebelangen,”
oordeelt Luc Dieltiens, financieel expert voor de N-VA.

Anne Maertens,
gemeenteraadslid

600 000 euro voor mobiliteit
De verhoging van de budgetten voor álle vormen van vervoer
voor Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) zal ook
voelbaar zijn in Knokke-Heist. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit
in onze gemeente. “De N-VA is blij dat in 2018 het fietspad
langs de N374 zal aangelegd worden en dat er nog voldoende
middelen zijn om de A11 verder af te werken,” zegt Anne Maertens, gemeenteraadslid voor N-VA Knokke-Heist, “Vlaanderen heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd in mobiliteit en dat is
goed nieuws.”

“De inkomsten van de gemeente blijven stabiel, maar de kosten
stijgen aanzienlijk. Voor de
N-VA zijn er inspanningen
nodig om de kosten onder
controle te houden. Neem een
voorbeeld aan Vlaanderen.
Daar besparen we ook op de
werkingskosten van het overheidsapparaat. Dan moet je
de belastingen niet verhogen
en is er meer ruimte om te
investeren. Dat willen wij ook
in Knokke-Heist,” aldus Luc
Dieltiens.
Luc Dieltiens,
gemeenteraadslid

Veiliger verkeer in Ramskapelle
N-VA-gemeenteraadslid Fabienne Pottier uit Ramskapelle
blijft bezorgd over de verkeersveiligheid in haar
deelgemeente, vooral voor fietsers en voetgangers.
Tijdens de gemeenteraad van november vroeg Fabienne nogmaals om
verkeersremmende maatregelen, zodat er trager gereden zou worden in
de Sasstraat. Nu vraagt Fabienne ook bijkomende maatregelen langs de
Heistlaan. Hier gaat het vooral over de verkeersveiligheid van de fietsers
die uit de dorpskern van Ramskapelle komen en de Heistlaan willen
dwarsen naar de Sasstraat.
De meerderheid gaf aan de problemen te erkennen en beloofde om
oplossingen te zoeken.
“Uiteraard blijf ik dit op de voet volgen,“ besluit Fabienne.

Doe mee!
Zin en ambitie om mee te werken aan een beter Knokke-Heist? De N-VA verwelkomt u
graag! Kleur mee het beleid in onze gemeente door ons te helpen met uw inzet en uw
ideeën. U komt terecht in een boeiende wereld met gedreven mensen die allemaal het
beste willen voor Knokke-Heist. Alle helpende handen zijn welkom.
U kunt ons contacteren op knokke-heist@n-va.be.

knokke-heist@n-va.be

Fabienne Pottier,
gemeenteraadslid
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Casino: inzetten op toerisme
De N-VA pleit voor een beurs- en congrescentrum in Knokke-Heist. Zo kunnen we meer zakentoeristen
aantrekken. “Voor onze welvaart moeten we durven investeren,” zegt Cathy Coudyser.
Knokke-Heist heeft dringend nood aan een internationale boost
op toeristisch vlak. Onze gemeente moet meer zakentoeristen
aantrekken. Ze heeft daarvoor nood aan ruimte om beurzen,
evenementen en tentoonstellingen aan te trekken.
N-VA-fractieleider Cathy Coudyser is duidelijk: “Wie de welvaart van Knokke-Heist wil veiligstellen, mag niet wachten,
maar moet een duidelijk plan hebben. Het gemeentebestuur
moet zelf investeren, een architect aantrekken die dat plan kan
uittekenen en een exploitant zoeken voor de uitbating van dit
beurs- en congrescentrum.” De Vlaamse bouwmeester kan dit
project met grote impact begeleiden.
Voor de locatie van zo’n congrescentrum kijkt Cathy Coudyser
naar de Casino-site: “De nieuwe invulling van de casino-site
blijft een belangrijke uitdaging voor onze toeristische gemeente.
De meerderheid heeft daar meer dan tien jaar tijd verloren.”

 athy Coudyser,
C
N-VA-fractieleider

Ambitie in sport en cultuur
N-VA Knokke-Heist pleit voor visie bij investeringen in onze vrijetijdsinfrastructuur. “Knokke-Heist moet
een reputatie als sport- en cultuurgemeente nastreven,” zegt gemeenteraadslid Luc Dieltiens.
Knokke-Heist investeert de komende jaren 94 miljoen euro
in onder meer vrijetijdsinfrastructuur: Community House en
Ravelingen 3.0, Sincfala, de Kerk Westkapelle, maar ook Olivier
3.0 met een nieuwe voetbalstadion voor Royal Knokke Football
Club (RKFC) en nieuwe infrastructuur voor de hockeyclub en
een renovatie van de Stormmeeuw. Ook in Molenhoek wordt
geïnvesteerd met de komst van Club Brugge. En straks krijgen
we een evenementenplein en een nieuw Casino.

zegt Luc Dieltiens, gemeenteraadslid voor N-VA. “Daar moet
dringend een beleidsvisie tegenover staan. Knokke-Heist moet
de ambitie hebben om ver buiten de gemeentegrenzen gekend te
zijn als sport-, recreatie- en cultuurgemeente. We moeten bedrijven en afgeleide beroepen in de recreatie-, sport- en cultuursector aantrekken naar Knokke-Heist. Dat
zorgt voor werkgelegenheid en voor een
bruisend leven, in de vier seizoenen.”

Jobs in een bruisende gemeente

Waar blijft de visie op het nieuw
Casino
Kursaal?
Luc Dieltiens,

“Het kan niet de bedoeling zijn om deze infrastructuur meer
dan de helft van de tijd leeg te laten staan of er niet door verhuur
en exploitatie een deel van de investering uit terug te winnen,”

gemeenteraadslid

www.n-va.be/knokke-heist

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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