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Cathy Coudyser, uw Vlaams volksvertegenwoordiger
Dankzij uw steun op 26 mei kon Cathy Coudyser opnieuw een zitje bemachtigen in het Vlaams  
Parlement. En niet zomaar een zitje: ze wordt er meteen ook voorzitter van de commissie  
Buitenlands Beleid en Toerisme. 

“Het is een hele eer om die commissie voor te zitten”, glundert Cathy. 
“Ik kijk ernaar uit om Vlaanderen als zelfzekere innoverende en  
culturele regio in de wereld te laten schitteren. En ik wil zoveel  
mogelijk mensen warm maken om de troeven van Vlaanderen te 
komen ontdekken.” 

“Ook de komende jaren zal ik mij keihard inzetten. Onze toeristische  
ondernemers, onze landbouwers en de visserijsector, onze vele  
creatievelingen en start-ups, onze cultuur- en erfgoedliefhebbers …  
Allemaal kunnen ze op mij rekenen. Onze taal en cultuur, ons 
erfgoed en ons vakmanschap, onze tradities en onze eigen identiteit 
moeten de rode draad vormen in het beleid.”

Orde op zaken in de jeugdraad
Dankzij het kritische oppositiewerk van N-VA Knokke-Heist kwamen bij de jeugdraad financiële  
slordigheden en zelfs fraude aan het licht. Een pijnlijke zaak voor het gemeentebestuur, maar tegelijk  
een kans om orde op zaken te stellen. De N-VA hoopt dat er nu opnieuw een sterke jeugdraad komt die  
haar stempel kan drukken op het beleid.

Twee jaar wachten op actie
In 2017 bindt de N-VA de kat de bel aan. 
We wijzen het schepencollege en de  
schepen van Jeugd in het bijzonder meteen 
op hun verantwoordelijkheid voor  
eventuele slordigheden of risico’s bij  
de jeugdraad. In 2019, niet toevallig ná 
de gemeenteraadsverkiezingen, gaat het 
college eindelijk over tot een externe audit. 
Na lang aandringen krijgt N-VA-fractie-
voorzitter Cathy Coudyser inzage in de 
resultaten van de audit. En de vermoedens 
worden bevestigd: er is een totaal gebrek 
aan bestuurlijke opvolging. Door zware  

slordigheden is de financiële situatie volstrekt  
onduidelijk en sommige bestuursleden 
maakten zich zelfs schuldig aan fraude. 

Een sterke jeugdraad
Voor de N-VA is het belangrijk dat Knokke- 
Heist een sterke jeugdraad heeft die kan 
wegen op alle beleidsthema’s waarbij  
jongeren betrokken zijn. “De financiële  
administratie, de jeugddienst en het  
cultuurcentrum werkten samen met de 
nieuw samengestelde jeugdraad nieuwe  
statuten, een nieuw huishoudelijk reglement  
en een ethische code uit. We hebben nu  
opnieuw vertrouwen in de jeugdraad en 
wensen de leden veel succes”, besluit  
Cathy Coudyser.  De N-VA pleit voor een sterke jeugdraad 

die kan wegen op het beleid.
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De N-VA vraagt al langer een hondenlosloopweide in Knokke-Heist.  
Tot onze grote vreugde maakt de gemeente er nu werk van.

In de winter mogen honden elke dag loslopen op het strand, maar tijdens het toeris-
tische hoogseizoen tussen 15 maart en 15 oktober is dat verboden. Gemeenteraadslid 
Isabelle Goeminne, ook dierenarts, en collega Luc Masyn, hondenliefhebber, stelden 
voor om een hondenlosloopweide te voorzien in de gemeente. Veel is er niet voor  
nodig: een duurzame omheining, een sas aan de in- en uitgang en liefst een paar  
vuilnisbakjes voor hondenpoep. Enkele zitbanken kunnen bovendien het sociaal  
contact tussen de hondeneigenaars bevorderen.

Nieuw dierenasiel met losloopweide
Het schepencollege heeft nu beslist om – geljktijdig met het recyclagepark – het huidige 
dierenasiel te vernieuwen, zodat het voldoet aan de nieuwe normen rond dierenwelzijn. 
In de plannen is ook een hondenlosloopweide voorzien. De N-VA is tevreden met die 
oplossing en zal na de vernieuwing evalueren of er nog bijkomende ruimte nodig is.

  Vlak bij het nieuwe recyclage-
park komt een dierenasiel met 
hondenlosloopweide.

Hondenlosloopweide op komst

N-VA pleit voor restauratie ’t Boerenhof 
Het gemeentebestuur zal een stadspark aanleggen tegenover het  
station van Heist. De ideale gelegenheid om meteen ook ’t Boerenhof  
op te frissen, vindt de N-VA.

Het stadspark komt er op de plaats waar Heist ontstaan is. Om die site nog meer toeristisch  
elan te geven, vraagt fractievoorzitter Cathy Coudyser om ook werk te maken  
van ’t Boerenhof. Deze beschermde hoeve heeft een dringende restauratie nodig. De 
N-VA dringt er dan ook op aan dat de gemeente in dialoog gaat met de private eigenaar 
en concrete plannen maakt. “’t Boerenhof is bijvoorbeeld een ideale locatie voor work-
shops koken met chefs van bij ons en streekeigen producten, of voor actieve maakateliers 
die het authentieke Heistse vakmanschap in de verf zetten”, suggereert Cathy Coudyser.

Soap rond sikh-gebedshuis blijft voortduren 
Het is nog steeds onduidelijk of er in onze gemeente een sikh-gebedshuis komt en waar precies.  
De oorzaak van die onduidelijkheid? Een gebrek aan visie bij ons gemeentebestuur.

Gebedshuis in de Hendrik Consciencestraat?
In 2018 koopt de sikh-gemeenschap een woonhuis in de  
Hendrik Consciencestraat. Na heel wat protest van buurt- 
bewoners krijgt ze in november van dat jaar toch een bouw-
vergunning voor een gebedshuis. Maar die bouwvergunning 
wordt in februari 2019 geweigerd door de deputatie. 

De vroegere Humorhal aan Laguna Beach
In januari 2019 doet de sikh-gemeenschap een bod op de 
Laguna Beach. De volledige gemeenteraad op de N-VA na  
– inclusief Vlaams Belang en Groen dus – keurt de verkoop 
van de Laguna voor 375 000 euro goed. Maar het is nog 
steeds niet duidelijk of de sikh-gemeenschap de toestemming 

heeft van de mede-eigenaars van Laguna Beach om de 
Humorhal om te vormen tot een gebedshuis. Ook is het niet 
zeker of de bestemming van gebedshuis overeenkomt met 
de culturele invulling waarvoor het gebouw nu bestemd is 
en of een vergunning dan wel mogelijk is. 

Ondertussen loopt er ook weer een nieuwe bouwaanvraag 
voor een sikh-gebedshuis in de Consciencestraat. Chaos  
troef dus in dit dossier, en daarvan zijn heel wat partijen het 
slachtoffer. Zowel de buurtbewoners in de Conscience- 
straat, de mede-eigenaars van Laguna als de sikh-gemeen-
schap zelf. De N-VA roept de gemeente dan ook op tot meer 
duidelijkheid.

  Een opgefrist Boerenhof zou de 
toeristische uitstraling van Heist nog 
vergroten, vindt Cathy Coudyser. 
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Verkeersdrukte aan De Pluim vraagt om grondige aanpak
De verkeersdrukte in de omgeving van de Kragendijk,  
Smedenstraat en Jan Devischstraat geeft veel buurtbewoners 
een onveilig gevoel. Gemeenteraadslid Isabelle Goeminne 
kaartte het probleem aan.

Het bestuur antwoordde dat de verkeersdrukte in de buurt niet abnormaal is. 
Het wegvallen van het verkeer voor AZ Zeno compenseert het toenemende 
verkeer aan De Pluim. Bovendien zorgde de nieuwe zone 30 voor een daling 
van de gemiddelde snelheid van 44 naar 36 kilometer per uur. De regelmatige 
politiecontrole aan de Pluim blijft. Daarnaast zijn er al meer fietsenstallingen 
en een veiliger voetpad aan het Sint-Sebastiaanspad als gevolg van de om- 
gevingswerken aan het nieuwe sportpark. Hoe dan ook zal de gemeente nog 
in 2019 een studiebureau aanstellen voor een grondige heraanleg van de  
omgeving, inclusief openbare weg, voetpaden, fietspaden, kruispunt …  
Het spreekt voor zich dat de N-VA de situatie blijft opvolgen.

European Disability Card  
in Knokke-Heist
Gemeenteraadslid Fabienne Pottier stelde vorig jaar al voor dat  
Knokke-Heist zou intekenen op de European Disability Card.  
Met die kaart kunnen mensen met een beperking makkelijk aantonen 
dat ze recht hebben op voordelen, zowel in het binnen- als in het  
buitenland. De gemeente stemde met het voorstel in, maar Fabienne 
wil de zaken nog concreter maken.

Op haar voorstel zal de gemeente alle gemeentelijke kanalen inschakelen om inwoners 
beter te informeren over de procedure om de kaart aan te vragen. Daarnaast roept ze 
de gemeente ook op om concrete voordelen te koppelen aan de kaart. “Als gastvrije 
toeristische gemeente doen we er goed aan om aan mensen met een beperking van 
binnen én buiten de gemeente voordelen toe te kennen”, aldus Fabienne. “Het kan 
gaan om kortingen, voorrang, speciale voorbehouden plaatsen voor rolstoelen, een 
begeleider, taxicheques … Zulke zaken bevorderen de deelname aan het vrijetijds- 
leven.” Het schepencollege reageerde alvast met goede voornemens. De N-VA volgt  
het verder op. 

Meerderheid positief over N-VA- 
voorstel voor laad-en-go-zones
Het schepencollege reageerde positief op ons voorstel om de 
oplaadpunten voor elektrische wagens om te vormen tot ‘laad-
en-go-zones’. Zo vermijden we dat wagens die punten gebruiken 
als gratis parkeerplaatsen. 

In het nieuwe systeem zal een signaal aangeven wanneer de wagen volledig 
opgeladen is. De bedoeling is dat de wagen daarna het oplaadpunt verlaat. 
Doet die dat niet, dan gelden er hoge parkeertarieven. Die moeten wagens 
zonder laadbehoefte ontmoedigen om er zomaar te parkeren.  Fractievoorzitter Cathy Coudyser 

is trots dat haar voorstel voor 
laad-en-go-zones navolging krijgt.

  Gemeenteraadslid Isabelle Goeminne volgt de 
verkeerssituatie aan de Kragendijk nauwgezet op.

  Gemeenteraadslid Fabienne Pottier 
spoort de gemeente aan om het systeem 
van de European Disability Card zo 
concreet mogelijk uit te werken voor 
Knokke-Heist.

N-VA-voorstel 
goedgekeurd
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


