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N-VA KNOKKE-HEIST
HAALT 300 EURO OP
VOOR BEDNET
Op de voorbije kerstmarkt in Heist
verkochten onze mandatarissen en
bestuursleden kaarsen in het kader
van Music for Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van Studio Brussel.
In totaal haalden de lokale afdelingen
liefst 37 000 euro op voor Bednet,
een vzw die langdurig zieke kinderen in staat stelt om onderwijs op
afstand te volgen via de computer.

KNOKKE-HEIST
Alles kan beter
Volgens het gemeenterapport van Het
Nieuwsblad wordt Knokke-Heist goed bestuurd en is de burger tevreden. Maar het
kan altijd beter. De zaken die volgens de
lezers voor verbetering vatbaar zijn, zijn
net die onderwerpen die de N-VA al drie
jaar lang aankaart: betaalbaar wonen, parkeren, ondernemen en de lokale economie.
Betaalbaar wonen, dat betekent voor de
N-VA een divers aanbod om de gemiddelde
tweeverdiener en de werkende eenoudergezinnen naar Knokke-Heist te lokken.
Want we hebben die leraar, verpleegkundige, zorgkundige, politieagent, kok, kelner
of verkoopster nodig in onze gemeente.
Lokale economie is in eerste instantie onze
middenstand en onze horeca. De Vlaamse
winkelleegstand bedraagt zo’n 7 procent,
maar in Knokke-Heist ligt dat cijfer hoger. En
waar men in heel Vlaanderen werkt aan een
winkelkernversterkend beleid, creëert Knokke-Heist liever nieuwe extra winkelzones.

VU: Marc Van Landeghem, Krommedijk 47/771, 8301 Knokke-Heist

MEER INZETTEN OP TOERISME HET JAAR
ROND
Het toerismebeleid zet te weinig in op
Knokke-Heist als bestemming voor de vier
seizoenen. Gastronomie, cultuur en erfgoed
en wandelen of fietsen zijn troeven voor
onze gemeente, maar het beleid hierrond is
niet ambitieus of innovatief genoeg.

Een vernieuwend, innovatief en
constructief plan is nodig voor
Knokke-Heist.
En de N-VA zal daarvoor zorgen.
Cathy Coudyser, N-VA-fractieleider gemeenteraad
Het masterplan voor strand en dijk is oké
voor de zomermaanden. Maar hoe lokken
we de rest van het jaar meer bezoekers naar
Knokke-Heist? Hoe zorgen we voor meer
tweedeverblijvers? Wij pleiten daarom voor
een volwaardig aanbod voor congrestoeristen of bedrijven.
“Zoals de N-VA in Vlaanderen en op federaal niveau consequent en goed bestuurt,
zal onze partij ook in onze mooie en kwaliteitsvolle gemeente deze uitdaging aangaan”, besluit fractieleider Cathy Coudyser.

Gezocht: M/V met talent
In het voorjaar van 2016 verkiezen alle N-VA-afdelingen in Vlaanderen nieuwe besturen. Zij zullen de belangrijke
verkiezingen van 2018 voorbereiden. Ook in Knokke-Heist is dat het geval. Wie mee de toekomst van onze
gemeente wil bepalen, is dus meer dan ooit welkom bij de N-VA. Samen zorgen we voor de Kracht van Verandering.
Heb jij interesse om toe te treden tot het bestuur? Of wil je gewoon lid worden?
Stuur dan een mailtje naar danny.bossaert@n-va.be of bel naar 050 60 18 48.

www.n-va.be/knokke-heist

Innovatie krijgt alle kansen in nieuw logiesdecreet
Het Vlaams Parlement keurde onlangs een nieuw logiesdecreet goed.
Stadsgenote Cathy Coudyser, hoofdindiener van het decreet reageert tevreden.
“Dit decreet biedt een kader voor een innoverende en creatieve logiessector,”
zegt ze “met een minimum aan administratieve lasten en met focus op kwaliteit
en veiligheid. Iedereen die logies aanbiedt, ook via internetplatformen en
Airbnb, valt onder de regelgeving. Een objectief ‘sterrensysteem’ blijft bestaan,
de ondernemer is vrij er gebruik van te maken.

Zes miljoen euro Vlaams
geld voor ‘turborotonde’
Kalvekeetdijk
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)
maakt ruim 6 miljoen euro vrij voor een grondige
herinrichting van het kruispunt NatiënlaanKalvekeetdijk. N-VA Knokke-Heist is opgetogen:
“Er komt meer veiligheid voor iedereen die het
kruispunt gebruikt. Bovendien zorgt het rondpunt
voor de vlotte ontsluiting van het nieuwe
ziekenhuis AZ Zeno.”
De bouw van de nieuwe rotonde is noodzakelijk
voor de vlotte en veilige ontsluiting van het nieuwe
ziekenhuis AZ Zeno. Er komt een turborotonde,
waarbij je al voor het oprijden de juiste rijstrook
moet kiezen. Er komt ook een busbaan en een
rijstrook voor ambulances. Voor de voetgangers en
fietsers wordt een veilige doorgang voorzien. De
opening van het nieuwe ziekenhuis én de nieuwe
rotonde zijn voorzien in 2017.
Het lokale belang van dit dossier is niet te
onderschatten. Dat liet N-VA Knokke-Heist de
minister meermaals weten. “De N-VA voert
constructieve oppositie. Als er iets moet veranderen,
dan helpen we graag, ook al zitten we niet in het
bestuur. De minister
luistert naar lokale
afdelingen en maakt
het nodige geld vrij”,
stelt ondervoorzitter
en gemeenteraadslid
Geert Deman
tevreden vast.

AZ Zeno wordt vlot en veilig
bereikbaar.
N-VA-gemeenteraadslid Geert Deman

knokke-heist@n-va.be

Handelaars zijn de dupe
In november ontstond commotie rond de rentetoelage
voor handelaars die hinder ondervinden door
de werken aan de A11. Verschillende handelaars
dienden een dossier in bij het Agentschap
Ondernemen. De gemeente besliste echter dat
enkel die handelaars die in de werfzone zitten in
aanmerking komen. Terecht misnoegde handelaars
dus.
De N-VA kaartte dit aan op de gemeenteraad. “Dit was
een ondoordachte beslissing”, stelt Luc Dieltiens. “De
N-VA heeft de gemeente erop gewezen dat de A11 wel
degelijk hinder veroorzaakt voor de lokale detailhandel
en de toeristische ondernemers. De burgemeester gaf
ons gelijk en kondigde prompt een bijsturing aan. Elke
handelaar zou zijn of haar dossier kunnen indienen
en de gemeente
zou elk dossier
als ‘hinder’
aanzien.”
Het Agentschap
Ondernemen
was duidelijk
niet opgezet
met deze
compleet nieuwe
wending.
Begrijpelijk als
je van het ene
uiterste in het
De rentetoelage voor hinder bij
andere valt. Het
is duidelijk dat
de werken aan de A11 wordt
deze toegift van
Vlaams geld goed dankzij de N-VA aangepast.
overwogen moet
Gemeenteraadslid Luc Dieltiens
zijn en enkel kan
dienen voor die
handelaars die
werkelijk hinder ondervinden. “Het is daarom net de
gemeente die het best geplaatst is om dat in te schatten
op basis van objectieve criteria”, meent Luc Dieltiens.
De N-VA betreurt bovendien dat het gemeentebestuur
de handelaars geen correcte info geeft. Zo blijven ze in
onwetendheid en dienen ze dossiers in die geen schijn
van kans maken.

Erfgoed: kom uit de kast!
De N-VA-vertegenwoordigers in de gemeentelijke
vzw Sincfala dringen al geruime tijd aan om naar
buiten te komen met ons erfgoed. N-VA-bestuurslid
Mark De Kempe treedt hen bij: “Erfgoed zorgt voor
tewerkstelling, toeristische recreatie en houdt onze
jeugd in contact met ons verleden. Helaas constateren
wij dat ons gemeentebestuur hiervoor te weinig
interesse vertoont en dus weinig investeert in ons
erfgoed.”

HEISTSE VISSERIJ

De Heistse visserij is zeer belangrijk voor zowel onze
geschiedenis als onze lokale economie. Vandaag maakt
de gemeente hiervoor echter amper promotie bij onze
inwoners en toeristen. “Ik heb dit bespreekbaar gemaakt
binnen de vzw Sincfala en ben dan ook verheugd dat het
gemeentebestuur komende zomer een eerste stap zet”,
zegt Mark De Kempe. “Op de folkloremarkt in Heist
komen er dan initiatieven rond de visserij.”
Helaas beperkt zich dit tot Heist. De N-VA zal verder
blijven aandringen op bijkomende acties, zodat alle
toeristen van het Zoute tot Heist onze noordzeevis beter
leren kennen. We zijn ervan overtuigd dat ook lokale
vishandelaars op deze kar zullen springen.

INFORMATIEBORDEN MOETEN VERLEDEN IN DE KIJKER
ZETTEN
Onze lokale heemkundige kringen zijn van onschatbare
waarde voor ons onroerend erfgoed. Cnoc Is Ier, Heyst
Leeft en St.-Guthago brengen zeer interessante boeken
en tijdschriften uit over het erfgoed in onze gemeente.
Maar wie wandelt of fietst in onze straten of polders,
mist informatie over dit onroerend erfgoed.
Onze historische gebouwen, kerken, hoeven, molens,
vereisen volgens de N-VA een informatiebord (met
QR-code) zodat onze inwoners en toeristen kunnen

Erfgoed houdt ons in contact met ons
verleden én geeft economische impulsen.
Mark De Kempe, N-VA-bestuurslid
lezen wat wij te bieden hebben. Mark De Kempe vraagt
ook speciale aandacht voor de sites van de forten uit de
Staats-Spaanse oorlog.

UITBREIDING MUSEUM SINCFALA: EEN GOEDE ZAAK

Tenslotte is de N-VA Knokke-Heist tevreden met de
uitbreidingsplannen van het gemeentebestuur voor het
museum Sincfala. Hierdoor krijgt het museum extra
tentoonstellingsruimte en plaats voor ons wandelend
erfgoed, de reuzen Pier en Wanne.
N-VA-fractieleider en volksvertegenwoordiger Cathy
Coudyser drong bij het gemeentebestuur al langer aan
op restauratie en eerherstel voor onze reuzen, waarvan
de geschiedenis tot 1938 teruggaat. Pier heeft zijn 75ste
verjaardag dan ook in een vochtig gemeentelijk depot
moeten vieren en lijdt onder heel wat ouderdomskwalen.
Daar komt nu eindelijk verandering in.

Kostbare jeugdhuizen
Europese richtlijnen bepalen dat het schenken van
drank, ook in een jeugdhuis, onder de btw-plicht valt.
Johan Van Overtveldt, N-VA-minister van Financiën,
kondigt nu een pragmatische oplossing aan.
Jeugdhuizen blijven btw-plichtig, maar krijgen een
vrijstelling tot 80 000 euro omzet. Daarmee komt de
minister tegemoet aan de bezorgdheden van de sector.
Nu zijn het enkel de grotere en geprofessionaliseerde
jeugdhuizen die btw-plichtig worden. De
kleinschaligere jeugdhuizen blijven buiten schot.
Vlaams parlementslid Coudyser, die het jeugdbeleid
opvolgt, zal samen met Jong N-VA de dialoog met de
minister aanhouden. “We willen verder duidelijkheid
en zekerheid voor die jeugdhuizen waar de omzet
schommelt rond 80 000 euro of die deze kaap bereiken”,
stelt ze.

www.n-va.be/knokke-heist

Als ’t Verzet minder dan 80 000 euro omzet
draait, is het jeugdhuis geen btw schuldig.
Jeugdhuizen, zoals ’t Verzet, hebben een belangrijke
sociale rol. In de jeugdhuizen kunnen jongeren
netwerken en zich engageren. Ze leren er de handen
uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid op te
nemen.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

BEVOEGDHEDEN
Uw gemeente
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72

Vlaanderen
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provincieraadsleden
in West-Vlaanderen
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nog 35 pr

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden”
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen

n
raadslede

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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