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N-VA investeert in
Knokke-Heist
De N-VA wordt vaak verweten
enkel kritiek te geven en nooit
iets positiefs te doen. Volledig
onterecht en de voorbije maanden bewijzen dat. N-VA-minister
Ben Weyts gaf begin februari in
Knokke-Heist het startschot voor
de zandopspuitingen na de storm
Dieter.
Minister-president Geert Bourgeois,
verantwoordelijk voor erfgoed,
voorziet een aanzienlijke subsidie voor de restauratie van het
clubhouse in Het Zoute.
Met de huidige meerderheid staat
Knokke-Heist stil. De winkelleegstand stijgt tot ongekende
hoogtes, het hotelproject voor de
Raan wordt vernietigd door de
Raad van State, er is nog geen
investeerder voor het nieuwe
Stadhuis in Heist en het Casinodossier zit muurvast.
De N-VA heeft de ideeën en de
daadkracht om hierin beweging
te krijgen.
Het is nu tijd voor Verandering!
Danny Bossaert
Afdelingsvoorzitter

“Elk jaar staan er meer winkels leeg. De lokale
economie blijft de achillespees van de meerderheid.”
Vlaams Volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser

Winkelleegstand blijft toenemen
Recente cijfers van Locatus (januari 2017) over de winkelleegstand in
Knokke-Heist tonen aan dat de leegstand jaar na jaar blijft stijgen.
In 2011 bedroeg de winkelleegstand
tussen 5 en 7,5 procent, nu is dat al 11,1
procent. Dit is ver boven het West-Vlaamse gemiddelde van 7,7 procent. “De N-VA
kan uit deze bedroevende cijfers enkel
besluiten dat het beleidsdomein ‘lokale
economie’ de achillespees is en blijft van
de meerderheid”, zegt Cathy Coudyser.

Daarom blijft de N-VA verder aandringen
op de uitbouw van een dienst lokale
economie met professionele medewerkers
die over de nodige competenties beschikken om het beleid, samen met handelaars
en horeca, concreet uit te voeren.

Volg ons op Facebook:
ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!
Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.
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Stormschade herstellen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben
Weyts heeft in Knokke-Heist in het bijzijn van de lokale
N-VA-afdeling de aftrap gegeven voor het herstel van de stranden die beschadigd raakten door storm Dieter. Er wordt in totaal 17 miljoen euro geïnvesteerd en 1,2 miljoen kubieke meter
zand opgespoten. De werken moeten voltooid zijn op 15 april.

Restauratie clubhouse golf
Zoute
N-VA Knokke-Heist is tevreden met de beslissing van minister-president Geert Bourgeois om een premie van 637 315,68
euro toe te kennen voor het uitvoeren van restauratiewerken
aan de villa Maeger Scorre (Clubhouse Royal Zoute Golf Club)
in Knokke-Heist. Op die manier worden de authenticiteit en het
karakter van Knokke-Heist voor de toekomst bewaard. De N-VA
helpt daar graag aan mee, met dank aan de minister-president.

Minister-president Geert Bourgeois geeft subsidies voor restauratiewerken aan villa Maeger Scorre. De authenticiteit van
Knokke-Heist wordt zo bewaard.

Regeling logies voortaan makkelijker
Geen hotel aan De Raan
De Raad van State heeft zich definitief uitgesproken over de site
‘De Raan’ en verwerpt met haar arrest de plannen van Gemeenbelangen om er logies of een hotel te bouwen. Het buurtcomité
krijgt dankzij haar volgehouden inspanningen gelijk van de
rechters. Gemeentebelangen heeft nooit geluisterd naar de
verzuchtingen van de buurt. Nu is recht geschied. Helaas betekent dit ook dat we de verloren jaren moeten inhalen om KnokkeHeist de nodige toeristische boost te geven. De N-VA roept op
om met de buurtbewoners aan tafel te gaan zitten en samen
met hen een nieuwe toekomstvisie voor de site De Raan uit te
tekenen. Voor de N-VA is dat een toeristisch-recreatieve allweatherfaciliteit om in te zetten op familievriendelijke
vakanties in Knokke-Heist. Op korte termijn vraagt de N-VA
om het verloederde zwembad af te breken en de site te saneren.

knokke-heist@n-va.be

Op 1 april treedt het nieuw logiesdecreet in
werking. Dit nieuwe decreet is een initiatief van
onze stadsgenote en Vlaams parlementslid Cathy
Coudyser en wordt nu uitgevoerd door minister
van Toerisme Ben Weyts. Het moet de regels
voor het verhuren en uitbaten van logies eenvoudiger maken. “We leggen basisnormen op voor
iedereen die logies aanbiedt. Ook wie een kamer
via Airbnb of via een ander platform verhuurt
valt nu onder de regelgeving”, zegt Coudyser.
We leggen hotels, vakantiewoningen, B&B’s en
campings specifieke normen op voornamelijk
om de brandveiligheid te bewaken. Hotels gaan
nu naar het Europees sterrensysteem. Met dit
decreet creëren we ook kansen voor creatieve
en innovatieve logiesvormen zoals boomhutten,
glamping, e.a.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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AED-toestellen redden levens
De strandhulpposten en alle gemeentelijke sportcentra hebben een AED-toestel. Toch vraagt gemeenteraadslid Fabienne Pottier om dit aantal verder uit te
breiden. Het gemeentebestuur vindt echter dat een
uitbreiding niet aan de orde is.
Volgens het bestuur kunnen de ambulances de plaatsen waar
mogelijk een patiënt met hartfalen is op tijd bereiken en de risico’s
beperken. Hoewel de N-VA enig begrip heeft voor deze redenering,
vragen we toch om op zijn minst een risicoanalyse te houden om
zeker te zijn dat we geen enkele strategische plaats in de gemeente
zouden missen. “Elke minuut telt, elk leven telt”, benadrukt
Fabienne Pottier.
Daarnaast roept de N-VA de gemeente op om ervoor te zorgen
dat zoveel mogelijk mensen de basistechnieken van reanimatie
kunnen uitvoeren in afwachting dat de professionele hulpverleners ter plaatse zijn. “Hier kan het Rode Kruis, de preventiedienst, de speelpleinwerking, de jeugddienst en de seniorenraad
een rol spelen. Sensibiliseren en cursussen reanimatie aanbieden
aan zoveel mogelijk mensen, redt misschien een mensenleven”,
zegt Fabienne Pottier.
De N-VA vraagt ook om privé-organisaties te stimuleren om
een AED-toestel te plaatsen. “Als ook het Casino, grote toeristische attracties of logies, sport- of andere organisaties waar veel
mensen samenkomen, willen investeren in een AED-toestel,

“Elke strategische plaats in onze gemeente moet een
AED-toestel ter beschikking hebben. Verder moeten we
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen
reanimeren om zo mensenlevens te redden.”
Gemeenteraadslid Fabienne Pottier

dan kunnen we dit enkel toejuichen”, besluit Fabienne Pottier,
gemeenteraadslid en verzorgende in WZC Het Dak.

Meer parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers
Het is voor zorgverstrekkers vaak geen eenvoudige opgave om in de centra van Knokke en Heist
een parkeerplaats te vinden alvorens een patiënt
te helpen. Om zorgverstrekkers toe te laten snel
en accuraat te werken, stelt de N-VA kortparkeren
voor zorgverstrekkers voor.
Gemeenteraadslid Françoise De Vreeze: “Zorgverstrekkers
kunnen dan parkeren op de laad en loszones of op de
parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een beperking.
Die plaatsen zijn doorgaans niet heel druk bezet. Met deze
eenvoudige en snel in te voeren maatregel zorgen we zowel
voor de zorgverstrekkers als voor de patiënten.”

Uitpas komt er dankzij N-VA
De N-VA stelde eind vorig jaar voor om het lokale systeem van Uitpas in te passen in het bredere Vlaams systeem. Nu wordt dat
voorstel werkelijkheid. Het Vlaams systeem biedt heel wat voordelen. Inwoners kunnen naast activiteiten in Knokke-Heist ook
deelnemen aan activiteiten in heel Vlaanderen. Ook buiten Knokke-Heist valt immers heel wat cultuur te beleven, denk maar
aan de musea en het Concertgebouw in Brugge, maar ook de andere kunststeden hebben heel wat te bieden. De N-VA is dan ook
tevreden dat de meerderheid is ingegaan op het voorstel van de N-VA.

www.n-va.be/knokke-heist

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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