
KNOKKE-HEIST
  knokke-heist@n-va.be I  www.n-va.be/knokke-heist I jaargang 2017 I nr. 1 I februari

VU: DANNY BOSSAERT, CIPRESSENSTRAAT 24, 8300 KNOKKE-HEIST

Afval buiten zetten vanaf 21 uur
Op 1 januari ging de nieuwe regeling voor afvalophaling van 
start. De twee grootste wijzigingen zijn enerzijds de veralgeme-
ning van nachtophaling en anderzijds de regeling voor tuinafval. 
De veralgemeende nachtophaling, met als onmiddellijk gevolg 
dat de burger de restafvalzak, het PMD of het papier en karton 
maar buiten mag zetten vanaf 21 uur, is ondoordacht. Voor  
senioren in onze gemeente is deze nieuwe regeling niet evident. 
Vaak moeten ze op kinderen, verzorgenden of buren rekenen 
om dit klusje te klaren en die zijn er niet (meer) na 21 uur. Erger 
wordt het voor de vele kleinhandelaars. Vaak wonen ze niet  
boven hun winkel. Moeten ze dan speciaal om 21 uur terug- 
komen om restafval, papier of karton buiten te zetten? Wie voor 
21 uur buiten zet, riskeert een GAS-boete. Zal het bestuur hier 
streng op toezien of wordt het een gedoogbeleid?

Afvalbeleid op maat
Het is jammer dat er niet vooraf met senioren, handelaars en 
andere doelgroepen overlegd is. Wie vooraf ideeën aftoetst, zal 
vaak knelpunten ontdekken en kan dan samen alternatieven 
zoeken. Dat vergt natuurlijk een mentaliteitswijziging zowel bij 
het bestuur als bij de bevolking. De N-VA pleit er trouwens al 
langer voor om het afvalbeleid veel meer op maat van wijken  
en buurten af te stemmen. In toeristische zones met veel  
appartementen en ook veel tweedeverblijvers kan veel meer in-
gezet worden op ondergrondse afvalcontainers met betaalchip. 
Niet op drie of vier plaatsen bij het buitenrijden van Knokke- 
Heist maar op de hoek van de straat. Zo kunnen inwoners en 
tweedeverblijvers op elk moment van de dag of van de week hun 
afval kwijt. In woonwijken met rijhuizen kunnen individuele  
afvalcontainers de oplossing zijn. Hoe vroeg of laat je de  
container dan ook buiten zet, de meeuwenproblematiek is  
mee opgelost. In woonerven kunnen kleine afvalstraatjes met 
gezamenlijke containers voor de wijk een oplossing bieden.

“De N-VA wil een ambitieuzer 
afvalbeleid, op maat van de  
inwoner, de toerist en de  
tweedeverblijver.” 
Vlaams volksvertegenwoordiger  
Cathy Coudyser

Samen met inwoners duur-
zaam afvalbeleid realiseren
Maatregelen zoals de ophaling van tuinafval  
wijzigen, veralgemeende nachtophaling invoeren 
en vastleggen dat niemand nog een restafvalzak 
mag buiten zetten voor 21 uur zorgen voor onbe-
grip. Zeker als men vooraf niet heeft overlegd met 
de inwoners. N-VA Knokke-Heist vindt dat vooraf 
en samen met je burgers oplossingen zoeken voor 
een duurzamer afvalbeleid, tot betere resultaten 
kan leiden. Ook door op maat te werken van de 
wijk of buurt komt men tegemoet aan de noden 
en behoeften van de bewoners.

Ben Weyts stelt familievriendelijke  
gids voor in Het Zwin
Volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser, Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts 
en gemeenteraadslid Luc Dieltiens stellen de toeristische inspiratiebrochure voor.
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Gemeentelijk woonzorgcentrum verbeteren
De N-VA roept het bestuur van woonzorgcentrum 
het Dak op om extra inspanningen te leveren ten 
voordele van het personeel en van de inwoners. 
“Jarenlang werden investeringen uitgesteld”, zegt 
raadslid Françoise De Vreeze “Daardoor is de  
infrastructuur totaal verouderd en staat het  
personeel onder druk.”

Werkplek aantrekkelijk maken
De verouderde infrastructuur is een bijkomend probleem voor 
het personeel dat al kampt met een hoge werkdruk. De Vreeze: 
“Ik ben zelf verpleegster en merk dat veel collega’s gebukt gaan 
onder de grote werklast. Bovendien zijn langdurig zieken moei-
lijk te vervangen, omdat veel mogelijke vervangers aan de slag 
gaan in de privéwoonzorgcentra. 

Daar ligt de werkdruk immers wat lager bij een gelijk loon.  
Ook de werkomgeving en infrastructuur in de privé is doorgaans 
moderner. De N-VA vraagt om extra inspanningen te leveren 
op het vlak van personeelsbeleid om ook van het OCMW-woon-
zorgcentrum een aantrekkelijke werkplek te maken.”

Meer experts in raad van bestuur
Met de beslissing voor een nieuwbouw op zak, is het belangrijk 
om niet te talmen met de realisatie ervan. Zoals het er nu naar 
uitziet, kan de nieuwbouw ten vroegste in de volgende legisla-
tuur opgeleverd worden. De N-VA wil nog deze bestuursperi-
ode met de uitvoering beginnen. Er moeten ook inspanningen 
geleverd worden bij de interne werking. Zo vraagt de N-VA om 
de samenstelling van de raad van bestuur te professionaliseren. 

“Momenteel zetelen er alleen politici in het bestuur van  
woonzorgcentrum Het Dak. De N-VA wil dat ook mensen  
met ervaring in het leiden van een woonzorgcentrum hiervan 
deel uit maken. Een arts of docent van een school kunnen met 
kennis van zaken beslissingen nemen”, besluit De Vreeze.

Fietsdiefstallen verminderen
De N-VA wil ANPR-camera’s op het grondgebied 
Knokke-Heist inzetten om het hoge aantal 
fietsdiefstallen in te dijken. Dat kan door de 
camera’s zo aan te passen dat ze gechipte fietsen 
opmerken. 

“Gechipte fietsen worden door de ANPR-camera’s opgepikt 
en gefotografeerd wanneer ze voorbij de camera passeren. 
Zelfs wanneer een fiets verstopt zit in een auto of bestelwagen, 
wordt de fiets opgemerkt. Op die manier heeft de politie een 
aanknopingspunt om achter fietsendieven aan te gaan”, zegt 
gemeenteraadslid Anne Maertens.

In Knokke-Heist wordt jaarlijks een groot aantal fietsen 
gestolen, het gaat over om en bij de 450 diefstallen per jaar. 
Nochtans is het naar beneden halen van deze diefstallen een 
prioritaire doelstelling van de preventiediensten en van de 
politie in Knokke-Heist. De N-VA stelt na vier jaar echter vast 
dat er weinig resultaat geboekt wordt. 

“Heel wat fietsen zijn al gemerkt en dat is positief, maar men kan 
enkel teruggevonden fietsen identificeren”, legt Maertens uit. 
“Om daders aan te pakken en potentiële daders af te schrikken 
moeten we een stap verder gaan. Dat kan door de ANPR-
camera’s op ons grondgebied aan te passen zodat ze gechipte 
fietsen herkennen. Zo’n chip kost 25 euro en kan discreet op een 

fiets aangebracht worden. Telkens wanneer zo’n gechipte fiets 
een ANPR-camera passeert wordt er een foto genomen. Wie een 
fiets steelt en deze bijvoorbeeld in een bestelwagen laadt – zoals 
criminele bendes nogal eens doen – is eraan voor de moeite want 
zelfs fietsen die verborgen zijn in voertuigen worden opgemerkt 
en gefotografeerd. Via de nummerplaat kan de politie dan achter 
de dader aangaan.”

 Gemeenteraadslid Anne Maertens wil dat het bestuur  
onderzoekt hoe ze de ANPR-camera’s kunnen inzetten om  
gestolen fietsen en fietsendieven op te sporen.

 Raadslid en verpleegster Françoise De Vreeze wil van woon-
zorgcentrum Het Dak een aantrekkelijkere werkplek maken.
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Indoor skipiste: meer tweedeverblijvers en toeristen
N-VA Knokke-Heist vraagt om met de exploitatie van Duinenwater Noord ambitieuzer te zijn. “We moeten 
deze site echt uitbouwen zodat we tweedeverblijvers een extra weekend naar Knokke-Heist halen. Bijvoorbeeld 
met een indoor skipiste mik je naast die doelgroep ook op extra dagjestoeristen het hele jaar door en je inwo-
ners profiteren mee”, weet Cathy Coudyser, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleidster van de N-VA. 

Meer ambitie tonen
Met Lakeside Paradise en Sportoase voldoet Duinenwater aan 
haar doelstellingen nl. een meerwaarde bieden aan de inwoner, 
toerist en tweedeverblijver in Knokke-Heist. Nu moet enkel nog 
de site Duinenwater Noord - tussen Sportoase en de Knokkestraat 
– een bestemming krijgen. De meerderheid toont weinig ambitie. 
Na een marktbevraging bleek er immers interesse om van het 
terrein een karting met bowling te maken. Tweede poging was 
een oproep voor een bowling met indoor speelplein. Ook daar 
was geen interesse voor. ”Vandaag is de meerderheid zelfs bereid 
het terrein te verkopen aan een investeerder die er een bowling, al 
of niet met speelhoek, zou uitbaten”, zegt Coudyser.

Toeristische ontsluiting: indoor skipiste
De N-VA vraagt daarom meer ambitie in het toeristisch  
ontsluiten van deze site. “Er zijn uniekere indoor belevingen dan 
bowling. Wij stellen voor om de mogelijkheden van een indoor 
skipiste te onderzoeken. Knokke-Heist moet mikken op de  
20 000 bestaande tweedeverblijvers die met de indoor skipiste een 
extra reden krijgen om het hele jaar door naar Knokke-Heist te 
komen. Ook dagjestoeristen uit de brede regio kan je  
daarmee naar Knokke-Heist lokken. En dan kan de inwoner mee 
profiteren van een unieke beleving skiën aan zee”, zegt  
Cathy Coudyser, die als Vlaams volksvertegenwoordiger  
specifiek het beleidsdomein toerisme opvolgt.

Pier en Wanne snakken naar gezonde zeelucht
Heuglijk nieuws: onze reuzen Pier en Wanne zijn  
na een grondige restauratie in ere hersteld. N-VA  
Knokke-Heist wil iedereen bedanken die de voorbije 
jaren mee aan de kar heeft getrokken alsook de vele 
vrijwilligers die voor de kledij hebben gezorgd. 

Pier en Wanne vinden in de nieuwe vleugel van het museum 
Sincfala hun nieuwe thuis. “Onze vertegenwoordigers in de  
vzw Sincfala hebben steeds aangedrongen om Pier en Wanne  
bij diverse festiviteiten in Heist te laten proeven van onze gezonde 
zeelucht”, zegt secretaris Mark De Kempe. 

Uiteraard dienen onze reuzen met grote zorg behandeld te  
worden maar we moeten de moed hebben om ons  
erfgoed aan het grote publiek te tonen. We  
zijn dan ook tevreden dat Pier en Wanne  
op carnavalszondag bij gunstige weers- 
omstandigheden te zien zullen zijn.

 Dit zijn de reuzen voor hun restauratie. Na de restauratie  
verwacht N-VA Knokke-Heist een groot volksfeest voor de  
inhuldiging van de gerestaureerde Pier en Wanne.

 De N-VA wil site Duinenwater Noord echt op een unieke manier ontsluiten door er een indoor skipiste te maken.

 bestuurslid Mark De Kempe
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


