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Beste inwoner
De afgelopen maanden toonden we met z’n allen een enorme burgerzin, verantwoordelijkheid, veerkracht en creativiteit. We maakten de uitbraak
van het coronavirus mee, zaten in lockdown en evolueren nu naar een voorzichtige exit. Scholen, winkels, horeca en de toeristische sector
heropenen. Stilaan hervatten we ook cultuur- en sportevenementen. Niet zoals vroeger, maar met strenge veiligheidsvoorwaarden en afstandsregels.
De zomer is traditioneel een periode van zorgeloos genieten in Knokke-Heist. Daar hebben we na deze zware periode
allemaal recht op. Onze gemeente heeft nog zoveel meer te bieden dan enkel strand en dijk. Ons rijkgevuld verleden
om en rond Het Zwin en De Polders nodigt uit om te wandelen, te fietsen en te beleven. We zijn toe aan rust en actieve
ontspanning. Geniet veilig in ‘ons’ Knokke-Heist.
Cathy Coudyser, N-VA-fractieleider en Vlaams volksvertegenwoordiger

Voorstellen N-VA Knokke-Heist opgenomen in relanceplan
Post-corona-steunfonds

Uitstel of vrijstelling
gemeentelijke belastingen

Bijkomende lokale
hinderpremie

€

Knokke-Heist is financieel gezond.
Met dat spaarpotje kunnen we nu
gerichte ondersteuning bieden aan
ons sociaal en economisch weefsel.

Winkelhier-acties

Stranduitbaters of horecazaken
moeten tijdelijk vrijgesteld worden
van gemeentelijke belastingen.

Toeristische promotie

€
€

De huurprijzen voor handelspanden
in Knokke-Heist zijn hoog. De
reserves van ondernemers zijn dat
na de coronacrisis niet meer.

Vrijstelling huur jeugd,
cultuur- en sportverenigingen

eist

Knokke-H

BON

Er zijn bijkomende acties nodig om
onze inwoners en tweedeverblijvers te
laten ‘winkelhieren’: een winkelhierbon, koopdagen met gratis parking,…

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 22 juni.

Knokke-Heist is hipper dan ooit. Onze
gemeente heeft zoveel meer te bieden
dan enkel strand en dijk. Dat moeten
we in de kijker zetten.

Jeugd, cultuur- en sportverenigingen
worden vrijgesteld van huur of
vergoedingen voor het gebruik van
gemeentelijke infrastructuur.
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Een boodschap van onze mandatarissen
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Cathy Coudyser

• 58 jaar
•L
 id Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst
•A
 ctief in de haven van
Zeebrugge
•G
 ehuwd met Kristel Stevens
•T
 wee kinderen, twee
kleinkinderen

• 4 6 jaar
•G
 emeenteraadslid
•Z
 elfstandig dierenarts en
dierenarts in de haven van
Rotterdam
•G
 ehuwd met JeanChristophe Henderickx

• 53 jaar
• Gemeenteraadslid
• Zorgkundige in het
woonzorgcentrum van Westkapelle
• Gehuwd met Patrick D’hoore
• Mama van Giorgio en Kyara

• 50 jaar
• Fractieleider, Vlaams
Parlementslid
• Gehuwd met Danny
Bossaert
• 3 (plus)kinderen, omi van
Leon

Ik kon in coronatijden gelukkig
blijven werken. De haven van
Zeebrugge is een logistieke
draaischijf en zorgt voor essentiële toelevering en voedselvoorziening. Hopelijk komt de economie snel terug op gang, want
Vlaanderen is bij uitstek een regio
gericht op export. Ik leef extra
mee met zij die tijdelijk werkloos
zijn en in onzekerheid leven.”

We moeten een tweede
lockdown absoluut vermijden.
Ik wil daarom iedereen oproepen om de afstandsregels te
respecteren, een mondmasker te
dragen waar nodig en de handen
voldoende te wassen. We moeten
besmette personen zoveel
mogelijk testen en traceren.”

Zorgverleners verdienen in
deze tijden meer dan ooit ons
respect. We hebben een sterk
gezondheidssysteem, maar we
moeten lessen trekken uit deze
crisis. Vlaanderen moet onafhankelijker kunnen optreden. Tegelijk
werd duidelijk dat de vele versnipperde bevoegdheden in ons
land beter teruggebracht worden
tot het regionaal niveau.”

Telewerken is het nieuwe
normaal. Virtuele vergaderingen
volgen elkaar snel op. We hebben
slechts een doel voor ogen: vanuit
Vlaanderen en Knokke-Heist
helpen om alle sectoren door deze
crisis te loodsen. We moeten de
overgang maken naar een nieuw
tijdperk waarin digitale platformen, nieuwe winkelkernen en
duurzaam toerisme voorop staan.”

Voorstellen N-VA-fractie voor lokale economie krijgen vorm
N-VA Knokke-Heist draagt constructief steentje bij
N-VA Knokke-Heist lanceert regelmatig voorstellen om onze middenstand, horeca en toeristische sector vooruit te helpen.
Sommige daarvan werden opgenomen in het meerjarenplan en krijgen door de coronacrisis een versnelde uitvoering.

Belevingswinkelstraten

Handelskernbeleid

Dienst Lokale
Economie

Meer ruimte voor
voetgangers, fietsers,
terrassen, shuttlediensten,
afhaalpunten, lockers,
personal shoppers en
winkelhier-acties.

Het aanpakken van
winkelleegstand met tijdelijke invulling van etalages,
handelshuurpremies voor
starters en een duurzaam
pop-upbeleid.

Een digitaal loket en
e-winkelplatform, met een
horeca-en middenstandscoach die een opleiding op
maat geeft.

knokke-heist@n-va.be

Centrummanager

Hij of zij trekt proactief
starters aan en lanceert
nieuwe concepten op
de juiste locaties in
Knokke-Heist.
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Doorbraak in dossier ’t Boerenhof
Vlaams parlementslid Cathy Coudyser ondervroeg collega’s Geert Bourgeois en Matthias Diependaele meermaals over de
stand van zaken in de kwestie 't Boerenhof. Intussen is het restauratiedossier eindelijk goedgekeurd. Bevoegd minister
Matthias Diependaele kende ook een restauratiepremie van 216.000 euro toe.
Na vele jaren van leegstand wordt de waardevolle bergschuur in Heist in oorspronkelijk staat hersteld. De bakstenen muren en het indrukwekkende dakgebinte worden
gestabiliseerd. Enkele bestaande poortopeningen krijgen
vensters, maar alle poorten worden volledig behouden. Er
zullen ook nieuwe funderingen aangebracht worden.
De schuur deed vroeger al dienst als restaurant en feestzaal. De uitbouw aan de achterzijde zal gesloopt worden
en slechts beperkt herbouwd. Zo is er in de vrij gesloten
constructie toch voldoende daglicht. Na de restauratie krijgt
het pand ook een nieuwe functie, mogelijk in relatie met de
handels- en horeca-activiteiten op de rest van de site.

Extra subsidies voor
sport, jeugd en cultuur

€

De Vlaamse overheid voorziet 451.000 euro extra
voor sport, jeugd en cultuur in Knokke-Heist.
De coronacrisis treft een pak van onze lokale
verenigingen. Met de extra middelen willen we onze
appreciatie voor de vele vrijwilligers uitdrukken.
We zullen het gemeentebestuur vragen om dat geld
in de eerste plaats in onze verenigingen
te investeren. Daarnaast kunnen ook lokale
sportactiviteiten en innovatieve cultuurinitiatieven
met die middelen gefinancierd worden.

€
€

Opstellen van een evenementenmatrix
Aan de hand van
objectieve parameters
kunnen we inschatten of
een kleinschalig
evenement kan plaatsvinden. Een handige
tool om straks weer te
genieten van een buurtfeest, muziekoptreden,
film of ander cultureel of
sportief gebeuren.

Wist je dat...
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir 250.000 euro extra vrijmaakt voor de kustreddingsdiensten?
 e Vlaamse Regering besliste om een tijdelijke stillegvergoeding te geven aan de visserijsector? Zij kampen door de
D
coronacrisis met te lage prijzen.
Onze kust in de toekomst voor grote uitdagingen staat? Daarom zijn er twee proefprojecten (in Oostende en Raversyde)
opgestart om te onderzoeken hoe we aan natuurlijke kustbescherming kunnen doen. Tegelijk onderzoekt men de mogelijkheid
voor een milieuvriendelijke strandreiniging. Die maatregelen komen niet enkel onze inwoners ten goede, maar zorgen ook voor
nieuwe toeristische troeven.

www.n-va.be/knokke-heist

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

014229

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

