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Tijd om keuzes te maken!
Met deze boodschap voor een
volle zaal deed Bart De Wever onze
gemeente aan. Vele Knokke-Heistenaars zijn het eens met de N-VA. Ook
voor Knokke-Heist en haar volgende
generaties heeft de N-VA grote
lijnen vastgelegd: betaalbaar wonen,
vlotter en duurzamer verkeer in de
gemeente, innovatief toerisme, horeca
en middenstand, zorgvriendelijk
leven en realistische aandacht voor
milieu, natuur en klimaatuitdagingen.
Met de garantie dat het haalbaar
en betaalbaar blijft en dat we als
overheid financieel gezond blijven.
Slimme samenwerkingen met private
partners is daarbij een evidentie,
maar op een transparante en deontologisch correcte manier. Op dat kader
beoordelen wij het beleid. We steunen
initiatieven of halen gemotiveerde
argumenten boven om een andere
keuze te maken. Ook controle op een
overgrote en zwijgende meerderheid
blijft nodig en nuttig in Knokke-Heist.

‘Op tournee met
BDW’ was een
schot in de roos!

Veel leesplezier en tot binnenkort!
Cathy Coudyser
Fractievoorzitter

Word lid!
Interesse om deel uit te maken van
een ambitieuze groep mensen in
Knokke-Heist? Neem contact op
met cathy.coudyser@n-va.be.
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Nog eens 80.000 euro voor de restauratie
van ’t Boerenhof
In mei 2020 kende Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een erfgoedpremie toe van 216.000 euro voor de restauratie van de bergschuur van ‘t Boerenhof in Knokke-Heist. De restauratiewerken aan de schuur
zijn intussen al een heel stuk gevorderd.
Ook de imposante koeienstal is in verval geraakt. Voor de heropbouw van die
stal voorziet minister Diependaele een tweede erfgoedpremie van 81.000 euro.
De bergschuur en de koeienstal zullen samen of afzonderlijk kunnen functioneren, in functie van handels- en horeca-activiteiten.

Zwerfvuilhandhavers van OVAM: wie niet horen wil, moet voelen
Op vraag van raadslid Isabelle Goeminne zal Knokke-Heist zwerfvuilhandhavers
van OVAM inzetten. Ze zullen tijdens de paasvakantie en de zomermaanden in de
winkelstraten en op de dijk boetes kunnen geven aan mensen die zwerfvuil achterlaten.
Daarnaast zullen ook de gemeentelijke handhavers ingezet worden voor zwerfvuil,
hondenpoep en andere overlast.
“De handhavers van OVAM zijn welkom en absoluut noodzakelijk. De tijd van sensibiliseren alleen is voorbij. Er moet ook
beboet worden. Een toeristische gemeente als Knokke-Heist
moet proper en net zijn”, aldus Isabelle Goeminne.
Isabelle Goeminne, gemeenteraadslid

Park 58: natuur-, taal- en woordpark
De meerderheid had wel oren naar het voorstel van fractievoorzitter
Coudyser, om het Park 58, dat recent door minister Demir erkend is
als natuurgebied, verder te versterken met kleinschalige woord- en
taalactiviteiten. “Poëzie in het park, verteltheater, woordzoekspelletjes, een klankenplek ... ideeën genoeg. Overleg met Natuurpunt,
de bibliotheek, MAAK en het cultuurcentrum kan tot fantastische
activiteiten voor jong en oud, inwoner en bezoeker leiden”, vindt
Coudyser.
Ook de nabijgelegen
machinegebouwen
van de watertoren,
die opgenomen zijn
op de Inventarislijst
Onroerend erfgoed,
verdienen een nieuwe toekomst. N-VA
denkt aan vergader-,
stockage en workshopfaciliteiten voor
Natuurpunt, die
het natuurbeheer
van het Park 58 op zich neemt. Een onthaal en infopunt voor geleide
wandelingen en fietstochten kan ook. Of een overdekt alternatief
voor de taal- en woordactiviteiten.

knokke-heist@n-va.be

Vakantie! Ook voor iwoners
die het moeilijk hebben
Iedereen heeft recht op vakantie, ook mensen met financiële of andere drempels, zoals ziekte of een beperking.
‘Rap op Stap’-kantoren begeleiden die mensen naar een
aangepaste vakantie of naar een uitstap, vaak in eigen
land. Raadslid Fabienne Pottier, zorgkundige, vraagt of
het bestuur wil onderzoeken of er nood is aan een ‘Rap op
Stap’-kantoor in Knokke-Heist én of we dat kunnen implementeren in de schoot van het Sociaal Huis.
De kantoren
worden begeleid en gefinancierd vanuit
het Steunpunt
vakantieparticipatie. Een
alternatief is
een mogelijke
samenwerking
met de nabijgelegen ‘Rap op
Stap’-kantoren.
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Openbare verkoop stationsgebouw Heist
Het leegstaande stationsgebouw van Heist wordt openbaar
verkocht door de NMBS. Geïnteresseerden kunnen tot 17 juni
een bod uitbrengen. De instelprijs bedraagt 643.000 euro.
Wat zijn de toekomstmogelijkheden van het station?
Op basis van een oud bestemmingsplan is de bestemming
'spoorwegzone in woongebied'. Op 18 maart, enkele dagen voor
de start van de openbare verkoop (toeval of niet?), beperkte het
college de bestemming naar ‘kleinschalige horeca met conciërgewoning en all-weather recreatie of gemeenschapsvoorzieningen’,
en dat binnen de contouren van het gebouw. “Kan een college
dat zomaar beslissen en wat is de motivering daarachter?”,
vraagt raadslid Pottier zich af.
Betaalbaar wonen is prioritair
Voor de N-VA is het duidelijk: “Creëer in samenwerking met een
bouwprojectontwikkelaar een betaalbaar woonproject. Het is
er de ideale locatie voor, dichtbij winkels, horeca, crèches, onze
jeugdsite, woonzorgcentrum en het Community House”, weet
fractievoorzitster Coudyser. Begin april besliste het college om

een bod van 655.000 euro uit te brengen. “Het is toch geen
kerntaak van een gemeente om een station te verwerven en er
toeristisch-recreatieve zaken uit te baten? Laat dat alsjeblieft over
aan onze ondernemers en gebruik de centen van de KnokkeHeistenaar om andere maatschappelijke noden te realiseren.”

Eerste aanmoedigingspremie toegekend
aan lokale ondernemers
Onder impuls van de N-VA werd
eind 2021 een aanmoedigingspremie in het leven geroepen.
“Nieuwe of vernieuwde handelsconcepten in de handelskern A
die inspelen op innovatie en
beleving kunnen die premie
krijgen”, vertelt Coudyser.

“Uit de eerste ronde kunnen we
concluderen dat ondernemers uit
Knokke-Heist nog meer oog kunnen hebben voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen. De volgende rondes zullen moeten aantonen of we de premie voorbehouden
voor de handelskern A of best
uitbreiden over heel Knokke-Heist.
Tijdens de eerste ronde deden tien Ook buiten de handelskern kan
Knokke-Heist innovatieve, toeondernemers een aanvraag. Een
ristische of recreatieve concepten
jury oordeelde dat vijf daarvan
gebruiken”, vult Coudyser, die het
in aanmerking kwamen voor de
premie. Ze krijgen samen, gespreid dossier opvolgt, aan.
over drie jaar, een totaalbedrag
van 49.000 euro. Binnenkort oordeelt de jury over nieuwe aanvragen.

Uw mening telt!
De afgelopen jaren investeerde de gemeente terecht
in petanquevelden in elke buurt. Petanque is een
laagdrempelige sport voor iedereen, in het bijzonder
voor iets ouderen. Het bevordert ontmoetingen tussen
buurtbewoners, inwoners en tweede verblijvers.
Aan sportcentrum
Laguna komt een
overdekte ‘Boulodrome’ met vijf
petanquevelden
voor internationale
wedstrijden én nog
14 velden die in aanmerking komen voor nationale competitie. Prijskaartje:
1,2 miljoen euro. Heeft Knokke-Heist dat nodig? Vindt
u dat uw belastinggeld hier efficiënt ingezet wordt? Laat
het ons gerust weten via knokke-heist@n-va.be.

Wist je dat?
Rita Lingier-De Wolf het boek ‘Botsen de beschavingen’ van Bart De Wever won? Ze gaf het correcte antwoord op de quizvraag
uit ons vorig blaadje.
De concessie voor parkeren in Knokke-Heist tot 2032 opnieuw toegewezen is aan Optimal Parking Control (OPC)?
Alle info- en reclameborden tegen eind september uit het straatbeeld zullen verdwijnen?
Sandwichborden, ballonbogen, beachflags en rekjes met koopwaar niet meer toegestaan zijn op het
openbaar domein?

www.n-va.be/knokke-heist

