
Nieuwe feest- en fuifzaal Ravelingen 3.0 
Ravelingen 3.0 is met een race tegen de klok geopend als nieuwe duurzame en tech-
nologisch hoogstaande fuif- en feestzaal van 600 m², met aparte repetitielokalen 
voor muziekgroepen. Onze lokale (carnavals)verenigingen worden verwend met deze 
nieuwe zaal die ze tegen zeer democratische prijs kunnen huren. 

Cathy Coudyser herhaalt om deze 
zaal maximaal te benutten. Het 
college beloofde op de gemeente-
raad om de zaal marktconform 
te verhuren aan commerciële 
bedrijven of organisaties voor 
bijvoorbeeld productpresentaties, 
een kleine beurs of een ander 
bedrijfsevenement. “Als we ook 
bedrijven willen aantrekken dan 
zal samenwerking met de dienst 
Lokale economie en de nog steeds 
aan te stellen centrummanager 
noodzakelijk zijn. Bovendien is de 
vraag ook of deze gloednieuwe infrastructuur ook wel aangepast is voor zo’n commerci-
ele evenementen. Denkt de meerderheid niet te laat aan de maximale invulling en het 
economisch rendabel businessmodel voor deze zaal?” vraagt Coudyser zich af.

Beste inwoners van 
Knokke-Heist,

De N-VA blijft meedenken om van 
Knokke-Heist de plek te maken waar 
het goed leven, wonen en werken is. 
Al jaren ijveren we voor betaalbare wo-
ningen voor jonge gezinnen. Vandaag is 
deze bewustwording ook bij de bestuurs-
meerderheid doorgedrongen en neemt ze 
stilletjes aan maatregelen. 
  
Vorige legislatuur hebben we verschillen-
de voorstellen gedaan om onze handels-
kernen te versterken. Deze voorstellen 
worden nu door de meerderheid uitge-
voerd (zie kader). Wij blijven de volgende 
jaren aandacht vragen voor haalbare en 
betaalbare energie- en klimaatmaatre-
gelen. 80 laadpalen is een begin, maar 
er ontbreekt een visie en een plan. Twee 
deelwagens getuigt niet van ambitie.  
We vragen aan de woondienst meer en 
betere communicatie en begeleiding 
rond renovaties van woningen en de 
bestaande renovatiepremies. Wij staan 
ook in 2022 ten dienste van u, Knok-
ke-Heistenaar.

N-VA-voorstellen lokale economie die 
uitgevoerd werden:

• Een dienst lokale economie 
• Afbakening winkelkernen
• Belevingswinkelstraten
• Leegstandstaks
• Aanmoedigingspremie (starters en 

innovatiepremie)

Daarmee zakt de winkelleegstand naar 
8,1 procent. Dat is 
positief, maar blijvende 
aandacht is nodig.

Op tournee 
met BDW

13 januari
19.30 uur

Auditorium Scharpoord
M. Willemspad 1

IEDEREEN WELKOM!
(ook niet-leden)

Wil u er graag bij zijn?
Surf naar:

www.n-va.be/agenda/op-tournee-met-bdw-in-knokke-heist
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19.30 uur

Auditorium Scharpoord
M. Willemspad 1

IEDEREEN WELKOM!
(ook niet-leden)
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(ook niet-leden)

13 januari

(ook niet-leden)

UITGESTELD ::: UITGESTELD ::: UITGESTELD ::: UITGESTELD

Het evenement 'Op tournee met BDW' op 13 januari 2021 is uitgesteld.

We hernemen dit echter op een latere datum. We houden u zeker op de hoogte.

Hou dus zeker onze sociale mediakanalen in de gaten.

Knokke-Heist
knokke-heist@n-va.be N-VA Knokke-Heistwww.n-va.be/knokke-heist
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N-VA steunt controles van logies in woonkernen 
Sedert januari controleert de gemeente waar logies zich bevinden: 
in woonkernen of in toeristische zones. Ondertussen werden 130 
logies in woonkernen gevraagd hun logies stop te zetten binnen 
de drie maanden. De N-VA steunt dit beleid. We hebben logies 
nodig in een toeristische gemeente maar als dat ten koste gaat van 
de leefbaarheid van een woonkern en ook de betaalbaarheid van 
woningen hypothekeert, dan moet ingegrepen worden. De N-VA 
benadrukt dat er best goed geïnformeerd wordt over de geldende 
regelgeving, zowel rond ruimtelijke ordening als rond logies. Niet 
enkel de eigenaars maar ook immokantoren en tussenplatformen 
als Airbnb hebben daarin hun rol te spelen. 

Wat is voor jou belangrijk bij een nieuw 
Verweeplein ? 
Begin volgend jaar 
zal een ontwerpteam 
een nieuw concept 
uitwerken voor de 
heraanleg van het 
Verweeplein. Op een 
vraag van raadslid 
Cathy Coudyser geeft 
het bestuur volgende 
aandachtspunten 
mee: betere en veilige 
ontsluiting voor het 
verkeer, efficiënter 
parkeren onder het 
plein, elektrische laadpalen, openbare 
toiletten en ingrepen om de veiligheid 
van deze uitgaansbuurt te verbeteren. 
De N-VA vraagt ook rekening te houden 
met ontharding en meer groen maar ook 
met mogelijkheden om de winkelbeleving in de Lippenslaan te verhogen. 
Welke insteken hebben jullie? Alle ideeën zijn welkom via knokke-heist@n-va.be 

Voorstel N-VA krijgt uitwerking: eerste 
stap gezet naar regionale Uitpas 
Vijf jaar geleden vroeg Cathy Coudyser om met Knokke-Heist in te stappen in het 
Vlaamse Uitpas-verhaal. Met een Uitpas kunnen inwoners en bezoekers genieten van 
voordelen voor culturele voorstellingen, 
concerten, museumbezoeken en ande-
re vrijetijdsactiviteiten. Voor kwetsbare 
doelgroepen zijn er bijkomende kortingen. 
Recent dienden verschillende gemeenten 
rond Brugge waaronder ook Knokke-Heist 
samen een aanvraag in voor de introductie 
van de Uitpas. “Blij dat mijn voorstel van 
vijf jaar geleden uitvoering krijgt”, reageert 
Cathy Coudyser tevreden.

Fabienne PottierIsabelle Goeminne

Wist je dat?
Om de klimaatdoelstellingen tegen 
2030 te halen engageert Knokke -
Heist zich om:

•  De CO² in eigen gebouwen met 
40% te verminderen.

•  33.106 extra bomen aan te planten 
(het stadsrandbos telt niet mee).

•  16.553 meter haag of geveltuin-
beplanting aan te leggen.

•  34 natuurgroenperken aan te 
leggen.

•  1.655 energiebesparende renova-
ties te doen.

•  332 elektrische laadpunten voor 
auto’s te installeren.

•  33.106 meter nieuw of betere 
fi etspaden.

•  33.106 m² ontharding.

Wie helpt mee? Burgers, bedrijven, 
scholen, verenigingen, … alleen 
samen kunnen we dit verwezenlijken. 

knokke-heist@n-va.be
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Brexit-akkoord zorgt 
nog steeds voor pro-
blemen bij visserij
Vijf Vlaamse vissersvaartuigen wachten 
nog steeds op een vergunning om te 
vissen in de Britse 12 mijlszone. Dat is 
het gevolg van het Brexit-akkoord dat 
bepaalt dat enkel boten die kunnen aan-
tonen dat ze vroeger ook actief waren 
in deze zone, een vergunning kunnen 
krijgen. Ook Europa dringt aan om 
licenties af te leveren. 

Visartsluis loopt vertraging op 
Cathy Coudyser: “De bouw van de nieuwe zeesluis is cruciaal voor de verdere 
groei van de haven van Antwerpen-Zeebrugge. De toegevoegde waarde van de 
haven van Zeebrugge is 1 miljard euro. Er zijn meer dan 10.000 rechtstreekse 
jobs en evenveel onrechtstreekse jobs aan verbonden.”

Collega-parlementslid Bert Maertens begrijpt niet dat vier maanden geleden 
‘alles op schema’ zat en de uitvoering zou starten in 2024. Vandaag blijkt dat 
verder onderzoek nodig is en de eerste spadesteek dus niet meer in deze legisla-
tuur te verwachten is. Bert is ontgoocheld en ontstemd over de lange doorloop-
tijden voor complexe projecten en wil daar wat aan doen. 

Win het boek 'Botsen de beschavingen?' 
van Bart De Wever en Khalid Benhaddou 
In dit boek staan Bart De Wever en Khalid Benhaddou stil bij de maatschappelijke 
polarisatie die is ontstaan sinds de terroristische aanslagen van 9/11. Specifiek: 
gaan onze beschavingen botsen?

In hun debat sparen De Wever en Benhaddou geen heilige huisjes. Thema’s als 
integratie, identiteit, vrije meningsuiting, migratie en wokecultuur komen aan bod.

DIT BOEK WINNEN?

Geef dan een correct antwoord op de volgende vraag:

Schiftingsvraag: hoeveel leden telt de N-VA eind 2021 ? 

Stuur uw antwoord voor 31 december naar knokke-heist@n-va.be 
of Cipressenstraat 24, Knokke-Heist. Vergeet uw naam, adres en 
telefoonnummer niet te vermelden. 

De N-VA vierde onlangs haar 20e verjaardag. 
Hoeveel jaar wordt Bart De Wever op 21 december 2021 ?

Cathy Coudyser 

Bert Maertens

www.n-va.be/knokke-heist
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


