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Wie gelooft die mensen nog?
Te weinig investeringen
1 miljard euro investeringen. Het cijfer waarmee onze 
burgemeester in Trends uitpakte. Het tegendeel is echter waar. 
Wie de afgelopen drie jaar de investeringen van Knokke-
Heist op een rijtje zet, komt in deze legislatuur slechts aan een 
schamele 20 miljoen euro. De rest komt van de privé of van 
Vlaanderen. Nochtans gaat het ons financieel voor de wind, 
dankzij u en ik, de belastingbetaler. Er is dus geld. Waarop wacht 
men?

Horizon 8300: haalbaar? En welke prioriteiten?
Er werden in het verleden veel onrealistische plannen gemaakt. 
Denk maar aan de vorige edities Horizon 8300. Gelukkig 
heeft de N-VA dat duidelijk gemaakt. De nieuwste editie is 
dit jaar bijgestuurd op N-VA-leest. “Het doet deugd te lezen 
dat men wil inzetten op betaalbaar wonen en werken”, zegt 
fractieleidster Cathy Coudyser. Toch is de N-VA niet overtuigd. 
“Door de veelheid aan projecten riskeren we nu dat het praktisch 
onhaalbaar wordt. Het stadbestuur legt nog altijd verkeerde 
prioriteiten. Men zet in op een beleid van brood en spelen en 
investeert vooral in vrije tijd: het sportpark Olivier, de sacrale 
en polyvalente Sint-Niklaaskerk, een nieuwe hoofdredderspost 
of de nieuwe vleugel voor Sincfala. Het betaalbaar wonen 
Keuvelwijk is een project op lange termijn. Ook de sociale 
huisvestingsprojecten zie ik eerder stilstaan dan vooruit gaan”, 
stelt fractieleidster Cathy Coudyser.

Evenwichtig woonbeleid en Casino als toeristische 
boost
Prioritair inzetten op het zoeken van een evenwicht tussen 
eigen inwoners, tweede verblijvers en toeristen in je woonbeleid 
blijft de opdracht. Verder hebben we als toeristische gemeente 
eerst nood aan een nieuwe invulling voor de Casinosite met 
een impuls voor congrestoerisme en duurzame evenementen 
die in de vier seizoenen volk naar Knokke-Heist halen. Daar 
is nog werk aan de winkel met een echt detailhandelsbeleid, 
horecabeleid en een ruim evenementenbeleid. De N-VA hoopt 
dat de studie van Idea Consult ter harte genomen wordt. Wij 
putten er in elk geval inspiratie uit voor een nieuw beleid en 
hebben nog meer vernieuwende ideeën voor de lokale economie 
in petto.

Vlaamse Baaien en kustverdediging
Tien jaar geleden was de meerderheid helemaal gewonnen voor 
eilanden voor de kust. Onlangs kondigden Vlaams minister 
Weyts en federaal staatssecretaris De Backer aan om samen 
verder onderzoek te voeren naar de kustverdediging. Een 

proefproject met een eiland voor de kust kan nieuwe inzichten 
geven. Vanaf nu willen ze het debat met het gemeentebestuur 
opstarten. Graaf Lippens en de schepenen torpedeerden nu 
al elke vorm van wederzijds respect en luisterbereidheid door 
te stellen dat ze geen eiland willen. Wie houdt nog rekening 
met Knokke-Heist? De N-VA-afdeling zal met haar Vlaams 
volksvertegenwoordiger en gemeenteraadsleden dit dossier 
nauwgezet volgen en de belangen van Knokke-Heist constructief 
verdedigen om tot duurzame win-wins te komen.

“Tijd voor visie, een andere  
aanpak en frisse ideeën in  
Knokke-Heist. De N-VA is er 
klaar voor.” 
Fractieleidster Cathy Coudyser
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Groene cabines moeten veiliger
Na de rioleringswerken in de Heistlaan blijven er twintig groene  
cabines staan. Dit zorgt voor onrust bij de buurtbewoners. De cabines 
zorgen namelijk voor gezichtshinder bij het in- en uitrijden van de 
huizen. 

Ook het doorgaand verkeer kan hiervan hinder ondervinden. “Dit kon 
toch anders worden opgelost”, zucht gemeenteraadslid Fabienne Pottier. 
“Ik wacht nog steeds op een reactie van de verkeerscommissie nadat ik 
dit probleem al geruime tijd geleden aankaartte. Ik blijf pleiten voor een 
definitieve oplossing die veilig en esthetisch is”, aldus Fabienne.

Fietspunt station 
Knokke is nodig
Het fietspunt aan het station Knokke 
is sinds 1 september gesloten. Dit is 
geen kerntaak meer van de NMBS, en 
terecht. Toch had het fietspunt zeker 
een meerwaarde. “Het fietspunt zorgt 
voor nette, geordende fietsenstallingen. 
Fietsen die te lang bleven staan, werden 
weggehaald. En men kon er ook terecht 
voor kleine herstellingen. 

Daarbij denken we aan: lichten en remmen 
herstellen, banden oppompen… Dit zorgt er 
mede voor dat scholieren, studenten en mensen 
die dagelijks naar het station fietsen, een extra 
dienstverlening krijgen en dus veiliger fietsen. 
Bovendien zorgde het fietspunt ook voor sociale 
tewerkstelling.” weten OCMW-raadsleden Jean-
Marc Gillardin en Katja Bataillie.

De N-VA is voorstander om vanuit de gemeen-
te, via het sociaal tewerkstellingsproject, zelf 
het fietspunt te coördineren. “Wij hebben dit 
voorgesteld op de OCMW-raad, maar de meer-
derheid zei dat dit concurrentie zou vormen voor 
commerciële fietsenhandelaars. Wij zien daar het 
probleem niet”, besluit Jean-Marc.

Waterproblematiek Kragendijk oplossen
De woningen en tuinen ter hoogte van 
de Kragendijk krijgen op regelmatige 
tijdstippen te maken met wateroverlast. 
Met de goedkeuring van een nieuwe 
verkaveling komt dit oud zeer opnieuw 
bovendrijven. 

Raadslid Geert Deman: “Voor de 
nieuwe verkaveling worden alle 
nodige maatregelen genomen om de 
wateroverlast in te perken. Toch vraagt 
ook het oude probleem in de aanpalende 
percelen om een oplossing. 

De wateroverlast blijft daar immers 
bestaan. De N-VA vraagt daarom 
een concreet engagement van het 
gemeentebestuur.” 

Voor de N-VA is een vaag 
engagement niet voldoende. “Wij 
willen dat het gemeentebestuur haar 
verantwoordelijkheid opneemt. Het 
is immers duidelijk dat er in het 
verleden fouten zijn gemaakt, onder de 
verantwoordelijkheid van het toenmalig 
college. Het is niet meer dan normaal 
dat er nu met de omwonenden aan tafel 
wordt gezeten. Het gemeentebestuur 
moet zelf een onderzoek verrichten en 
oplossingen voorstellen.”

De N-VA zal dit verder opvolgen en 
aandringen op een echt, concreet 
 engagement en geen vaag teken van 
goede wil. “De burger kan niet het 
slachtoffer worden van foute beslissingen 
uit het verleden”, besluit Deman.

“De groene cabines 
verstoren het zicht en 

zijn onveilig. Ik blijf 
pleiten voor een  

definitieve oplossing.”
Gemeenteraadslid Fabienne Pottier
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Dure studie geeft N-VA gelijk
In opdracht van het Gemeentebestuur heeft  
IDEA Consult een Strategisch Commercieel  
Plan opgesteld. “Deze studie kost de gemeente  
80 000 euro”, weet gemeenteraadslid Luc 
Dieltiens. Al jaren dringt de N-VA aan om de 
handelaars structureel te helpen. Eindelijk heeft de 
meerderheid geluisterd. 

Maar het mag niet bij een 
studie blijven. De N-VA 
zal blijven opvolgen of de 
voorstellen ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. Eind 
2013 maakte de N-VA haar 
tienpuntenplan bekend. 

“Had men toen die ideeën 
uitgevoerd dan kon men nu 
die 80 000 euro rechtstreeks 
besteden aan de lokale 
economie”, besluit Luc 
Dieltiens.

Centrum Heist 
verdient beter
Na herhaaldelijk aandringen 
werd eindelijk het hoekgebouw 
Kursaalstraat/Elisabetlaan 
gesloopt. Hierdoor verdween de 
verloedering van de inkom Heist 
al gedeeltelijk. Maar het beloofde 
pleintje kwam er niet. 

Nochtans kan men hier een leuke 
plek maken waar men kan rusten en 
samenzitten. Gemeenteraadslid Olivier 
Bodyn kwam hierover dan ook tussen op 
de gemeenteraad. De meerderheid beloofde 
daarop tegen de herfstvakantie iets te doen. 
“Ik blijf echter pleiten om het meest centrale 
punt van Heist nog mooier en properder te 
maken. Heist verdient beter”, verduidelijkt 
Olivier.

“Het meest centrale 
punt van Heist moet 
mooier en properder. 
Heist verdient dat.”

Gemeenteraadslid Olivier Bodyn
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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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


