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Geniet van de zomer in
#onsKH
Afgelopen maanden heeft
Knokke-Heist zijn inwoners en
bezoekers verder doorheen de
coronacrisis geloodst. Het vaccinatiecentrum, met dank aan de coördinatoren, het personeel en de vele
vrijwilligers, draait op volle toeren.
Stilaan kunnen we weer genieten
van een familie- of vriendenbezoek,
een terrasje, een restaurantbezoek.
We kunnen weer sporten in
clubverband, ons verenigingsleven oppikken of genieten van
een vleugje cultuur. Doe het met
de nodige verantwoordelijkheid
want het virus is helaas nog niet
weg. De N-VA wenst jullie een
fantastische zomer, geniet veilig
van kunst, ontdek de Verdwenen
Zwinhavens, wandel of fiets langs
unieke plekjes, bereid je voor op het
WK Wielrennen en proef de sfeer
van #onskh !

Dank om Knokke-Heist
uit te bouwen tot unieke
kustgemeente.

Leopold Lippens

Een nieuw tijdperk
Met het overlijden van burgemeester graaf Lippens sluit Knokke-Heist een tijdperk af.
De verantwoordelijkheid voor Knokke-Heist wordt in handen gelegd van een nieuwe
burgemeester, een college dat deze legislatuur nog verder vernieuwt en een gemeenteraad die het college alert houdt.
De Knokke-Heistenaar verdient een goed bestuurde gemeente om Knokke-Heist verder
uit te bouwen als veilige, welvarende, toeristisch-recreatieve en innovatieve kustgemeente. Het is aan ons om juiste beslissingen te nemen maar ook om een nieuwe politieke
cultuur te introduceren.
Anno 2021 aanvaardt de burger geen vriendjespolitiek en beslissingen à la tête du client
meer. Ze heeft recht op politici die het algemeen belang dienen. Op de N-VA kan je rekenen om constructief onze unieke gemeente richting 2050 uit te bouwen.

N-VA Knokke-Heist

Cathy Coudyser, Fabienne Pottier, Isabelle Goeminne

Fijne Vlaamse feestdag!
U bent zich toch ook bewust dat we samen een gemeenschap vormen
en deel uitmaken van een zelfbewuste welvarende regio in Europa
met eeuwenoude handelsrelaties, een open en innovatieve economie,
een eigen taal, wereldgekend erfgoed, hedendaagse en beroemde
kunstenaars, en unieke plekjes die onze manier van leven zo typeren.
Gastvrije en zelfbewuste Vlamingen, dat zijn wij. Ook in #onsKH !

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 juni.

2

N-VA investeert in fietsinfrastructuur
Knokke-Heist wordt een fietsgemeente, zowel recreatief maar ook om naar
het werk te gaan, boodschappen te doen of ons te verplaatsen naar onze
favoriete vrijetijdsbesteding. Daarvoor moeten we investeren in comfortabele en veilige fietspaden, maar ook in fietsstraten en fietsenstallingen.
Ook de Vlaamse Regering maakte onlangs 150 miljoen euro extra vrij.
Bij elke twee euro die Knokke-Heist investeert, legt Vlaanderen 1 euro bij
tot maximaal 748.716,69 euro. N-VA-gemeenteraadslid Fabienne Pottier
suggereerde op de gemeenteraad van maart om die extra stimulans vanuit
Vlaanderen ook in Knokke-Heist te benutten. Schepen Vlietinck bevestigde
in mei dat er ondertussen twee dossiers groen licht kregen van Vlaanderen.
Het fietspad langs de spoorweg in Duinenwater en het fietspad tussen Heulebrug en de Westkapellestraat.

Geen zomerschool in Knokke-Heist ?
N-VA-raadslid Fabienne Pottier stelt voor om ook in Knokke-Heist een zomerschool te organiseren voor kinderen met een leerof taalachterstand. Want uit alle onderzoek blijkt dat het een efficiënt middel is.
Minister Weyts voorziet dan ook 10 miljoen euro om de lokale besturen te
ondersteunen. Een gemeente die een zomerschool organiseert krijgt 65 euro
per deelnemend kind.
De schepen van Onderwijs probeerde ons te doen geloven dat er vorig jaar al
een zomerschool was en lijstte een reeks initiatieven rond taalverwerving op.
De N-VA juicht die toe maar er kwam geen antwoord op de vraag of er deze
zomer een zomerschool komt. “We zijn benieuwd of Knokke-Heist een aanvraag indiende bij het departement onderwijs. Daar hadden ze tijd voor tot
31 mei. De vraag is gesteld, we wachten op het antwoord maar vrezen dat het
“neen” wordt. Jammer, want voor de N-VA telt elk kind.

Iedereen welkom in Knokke-Heist, maar we
dulden geen overlast en vernielingen
De veiligheid voor inwoners en toeristen is in Knokke-Heist een prioriteit voor de
N-VA. Als toeristische gemeente is iedereen hier welkom, maar we zetten ook alles in
het werk om overlast, agressie, vernielingen en misdrijven tegen te gaan.
De N-VA ondersteunt elke investering in veiligheid. “De politie heeft zich nog beter
voorbereid op het zomerseizoen waarbij de jaarlijks weerkerende problemen adequaat
aangepakt worden. Eerst preventief, maar sanctionerend als het moet en aangepast
aan de situatie”, geeft Isabelle Goeminne nog mee.

Uit de politiedotatie
Politiewerking: 12,6 miljoen euro jaarlijks
Strandpolitie 678.000 euro jaarlijks
Camerabewaking: 260.000 euro
Private Security: 70.000 euro
Bijkomende investering in camera’s en bodycams 2021: 58.000 euro.

knokke-heist@n-va.be
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N-VA steunt innovatief testproject “All Waves”
All waves, een Oostends duo, experimenteert en test technologie om kunstmatig
golven op te wekken en zo dus te kunnen golfsurfen. Met steun van KUL, UGent,
Sioen en de andere partners werd reeds heel wat onderzoek gedaan.
Nu gaat men in testfase waarbij ook de toeristisch-recreatieve expertise rond watersport van onze inwoner Frank Vanleenhove toegevoegd wordt. Het project wordt mee
gefinancierd door onder andere de Blauwe Cluster, de provinciale OntwikkelingsMaatschappij POM en Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
Dat beide heren kiezen voor Knokke-Heist is fijn. De N-VA juicht innovatie toe.
“Dat Knokke-Heist op de geplande randparking/evenementensite langs de Natiënlaan
gronden ter beschikking wil stellen, steunen we. Zo kan tijdens de driejarige testfase
Knokke-Heist nauwgezet volgen of dit project haalbaar, realiseerbaar, vermarktbaar en
ook een rendabel businessmodel kan hebben.” geeft Cathy Coudyser mee.

N-VA biedt kampeersector
kansen op kwaliteitsvolle
beleving
De N-VA steunde de wijziging van het belastingreglement
waarbij enkel nog de plaatsen voor stacaravans die het hele jaar
door gebruikt worden, worden belast. Camperplaatsen, plaatsen
voor tenten of caravans die maximum 30 dagen blijven, worden
niet belast. Daarmee schakelen we de kampeersector gelijk met
hotels, vakantiewoningen, B&B’s of andere logiesvormen die
ook geen lokale belastingen betalen. Cathy Coudyser vroeg om
bijkomend ook de jaarlijks voorziene belastingverhoging van
10 euro per plaats te schrappen. “We kunnen campinguitbaters
beter laten investeren in een nog hogere kwaliteitsvolle beleving.
Na deze coronacrisis telt elke euro”, weet Cathy Coudyser. Jammer dat de meerderheid daar niet op ingaat.

Knokke-Heist (nog) financieel
gezond
Knokke-Heist heeft een reserve van 34 miljoen euro. Daarmee
kunnen de werking en geplande investeringen een stuk
betaald worden. Toch zal op korte termijn opnieuw geleend
worden om grote projecten uit te voeren (zoals Maes en Boerenboomplein, Heldentorens en inkom Heist, Heldenplein,
brandweerkazerne, jeugdsite en stationsomgeving Heist,
fietsverbindingen,
heraanleg van
straten en rioleringen, …). Daarmee zullen onze
gemeentelijke
schulden oplopen
van 20 naar 68
miljoen euro.

Jens Dhondt lid bestuur
N-VA Knokke-Heist
• 2O jaar
• Student politieke wetenschappen
VUB
• Actief in verschillende studentenverenigingen
• Bestuurlid Jong N-VA VUB
• Leider bij 102e FOS Albatros

“Ik wil de stem van de jongeren
in Knokke-Heist versterken. Door
meer in dialoog te gaan met onze
jongeren en ze op een aangename manier te informeren over
politiek, kunnen we hier al een
grote stap vooruit nemen.”

www.n-va.be/knokke-heist

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 93
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

014229

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

