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KNOKKE-HEIST

De N-VA denkt aan de toekomst van Knokke-Heist
Meerderheidspartijen verdelen posten
De N-VA stelt vast dat de meerderheid, drie jaar voor
datum, al bezig is met de verkiezingen van 2018. We zijn
nog maar amper halfweg de legislatuur en hun dossiers
schuiven naar de achtergrond. Ze zijn enkel bezig hun
politieke toekomst voor de volgende negen jaar veilig te
stellen. Opnieuw schuift men hiermee de stem van de
burger aan de kant.

VU: Danny Bossaert, Dumortierlaan 10, 8300 Knokke-Heist

Bovendien zetten Open Vld en CD&V zich hiermee als politieke partij buitenspel. Wat meer geloof in zichzelf en hun
eigen programma zou van meer moed getuigen. De N-VA is
wel volop bezig met inhoud. De N-VA-gemeenteraadsleden
spelen hun oppositierol met constructieve voorstellen voor
Knokke-Heist. Waar het fout loopt, zijn we alert en kaarten
we de problemen aan. De N-VA weegt ook op het beleid in
Knokke-Heist. We zullen dit in de volgende drie jaar ook
doen en ons inhoudelijk verder voorbereiden op 2018 om de
noodzakelijke verandering te realiseren.

De N-VA gaat uit van de eigen sterkte. We stappen vol
zelfvertrouwen met een eigen lijst en een vernieuwend
toekomstproject naar de kiezer. De vrije burger in KnokkeHeist krijgt dan een duidelijke keuze: ofwel kiest hij voor de
oude getrouwen, ofwel kiest hij voor het N-VA-project met
nieuwe verfrissende mensen en ideeën.
Vooral op het vlak van toerisme en lokale economie staan
we al veel te lang stil. De N-VA heeft ambitieuze mensen die
van Knokke-Heist opnieuw een bruisende gemeente willen
maken. De N-VA is de enige ‘kracht van
verandering’ voor Knokke-Heist.
Danny Bossaert,
Voorzitter N-VA Knokke-Heist

N-VA Knokke-Heist kiest nieuw bestuur
Danny Bossaert is de nieuwe voorzitter van N-VA Knokke-Heist. Hiermee volgt hij Marc Van Landeghem op die vijf jaar
aan het roer stond van de afdeling. Ondervoorzitter blijft Geert Deman. Naast de negen mandatarissen werden nog zeven
bestuursleden verkozen. Het gaat om Walter Beckers, Marc Cordy, Mark De Kempe, Dirk Laceur, Luc Masyn, Marc Van
Landeghem en Serge Van Passen.

www.n-va.be/knokke-heist

Casino: toeristisch baken voor de toekomst
De N-VA wil een versnelling hoger
schakelen om een nieuwe invulling
te vinden voor de casinosite.
Zo willen we van het casino opnieuw
een toeristisch baken maken. De
kansspelen blijven, maar er is meer
nodig om de mensen naar KnokkeHeist te krijgen. Fractieleidster Cathy
Coudyser: “Knokke-Heist moet
de ambitie hebben om het mekka
van hedendaagse kunst, cultuur en
gastronomie te worden.” Daarom

wil de partij de stuurgroep Casino
uitbreiden met experts. “Na meer
dan 10 jaar stilstand, maken we ons
op voor de toekomst. Knokke-Heist
telt sterrenchefs, toonaangevende
chocolatiers en hippe horecazaken.
Gastronomie, cultuur en erfgoed
zijn onze troeven”, aldus Cathy.
Met de inbreng van experts uit de
toerismesector, de internationale
kunstscène, de gastronomie en de
architectuurwereld maken we van de
casinosite een positief project.

De N-VA wil snelle en grondige aanpak van het Astridplein
Al jaren dringen de bewoners van de buurt rond het Astridplein in Duinbergen aan om te starten met een
opfrissing van het plein. N-VA-raadslid Olivier Bodyn vertelt: “Er zijn al verschillende klachten over vandalisme
en hangjongeren. Vroeger was dit plein het centrum van Duinbergen. Vandaag blijft hier nog weinig van over.
Het is zelfs zo dat de omwonenden petities zijn gestart om deze problematiek aan te klagen.”
Helaas stuurt de meerderheid deze mensen van
het kastje naar de muur en bleven alle beloftes van
de meerderheid oningevuld. “Begin januari stelde
ik schriftelijke vragen aan zowel de politie als het
gemeentebestuur. Ik was dan ook blij te zien dat
er plots actie kwam en men vergaderde met de
verschillende actoren. Ze besloten zelfs samen te
zitten met de bewoners.”, aldus Olivier Bodyn.
De N-VA juicht dit uiteraard toe, maar al snel
maakte het verslag van die eerste vergadering
duidelijk dat men voor 2018 geen actie onderneemt.
We vrezen dat men enkel wat kleine oplapwerken zal
uitvoeren en er dus vele jaren zonder enig resultaat
zullen volgen.

Knokke-Heist werft elk jaar tijdens
de zomer jobstudenten aan die
als strandredder instaan voor de
veiligheid van de badgasten. Nu
blijkt dat de jeugd uit Knokke-Heist
– ondanks het feit dat ze over de
juiste opleiding beschikken- weinig
of geen kans maakt strandredder
te worden in hun eigen gemeente.
Gemeenteraadslid Luc Dieltiens
(N-VA): “Enkele jaren terug
paste het gemeentebestuur het
selectiesysteem aan. Nu de jeugd
uit de boot valt omwille van
gebrek aan ervaring, vraagt de
N-VA terug een aanpassing van het
selectiesysteem. Jongeren moeten
de kans krijgen om ervaring op te
doen.”

Het huidige selectiesysteem nodigt
enkel studenten, die in voorgaande
jaren al strandredder waren,aring
dus. Na de selectieproeven kijkt
men naar de punten. Bij gelijkheid
van punten krijgen inwoners van
Knokke-Heist voorrang op nietinwoners.
N-VA Knokke-Heist vindt de
aanpassing van de selectieprocedure
goed, maar een nieuwe aanpassing is
noodzakelijk. “Ook jongeren zonder
ervaring moeten de kans krijgen in
Knokke-Heist redder te zijn. Jaarlijks
een aantal plaatsen reserveren
zorgt voor een mooie mix van
strandredders”, aldus Dieltiens.

Plan ‘Maes en Boereboomplein’ goedgekeurd
De N-VA onthoudt zich

De N-VA blijft aandringen dit plein snel en vooral
grondig aan te pakken. Het plein moet opnieuw het
kloppend hart van Duinbergen worden, waar jong en oud
het leuk vinden om te vertoeven.

Traplift in sporthal
De Stormmeeuw
De N-VA vraagt om een traplift te voorzien in Sporthal
De Stormmeeuw. Gemeenteraadslid Françoise De Vreeze:
“Mensen met een beperking hebben nu enkel toegang tot
de gelijkvloerse verdieping, maar niet tot de cafetaria en de
toiletten.” Hiervoor is ongeveer 8000 euro nodig. Dit past in
het budget van VZW sportcentrum. Jaarlijks stort men zelfs
tienduizenden euro’s terug in de gemeentekas.
Het plaatsen van een lift zorgt ervoor dat mensen met een
beperking ook aan het sportief gebeuren kunnen deelnemen.
Deze aanpassing zal bovendien zorgen voor een beter
onthaal en contact met onze burgers. “Want meedoen is een
mensenrecht ”, besluit een geëngageerde Françoise.

knokke-heist@n-va.be

De N-VA vraagt aanpassing
selectiesysteem strandredders

De meerderheid keurde het plan
voor het community house op het
Maes en Boereboomplein goed.
Omdat er nog veel vragen zijn over
dit project heeft de N-VA-fractie
zich bij die stemming onthouden.
Raadslid Geert Deman: “We zijn
blij dat er inspanningen gebeuren
om van Heist opnieuw de ‘place to
be’ te maken, maar we blijven op
onze honger zitten over de concrete
invulling ervan. Wat met betaalbaar
wonen? Ook de invulling van de
handelsruimte in het gebouw en
het ondergronds parkeren zijn
onduidelijk.”
Het huidige stadhuis heeft zijn
beste tijd gehad. Het is goed dat
men alle publieke functies in het
project nu op één plaats bundelt:
het stadhuis, de wijkpolitie, de
bibliotheek, de spelotheek, het
seniorenontmoetingscentrum en
Ravelingen. Ook het integreren
van de ‘markt’ van Heist en een
ondergrondse parking zijn positieve
elementen. Toch heerst er veel
onduidelijkheid.

www.n-va.be/knokke-heist

Betaalbaar wonen
“Nergens in het plan vinden we de
concrete invulling van ‘betaalbaar
wonen’ terug. Het is voor de N-VA
duidelijk dat men jonge koppels en
alleenstaanden kansen wil geven
om in Knokke-Heist te wonen. Maar
hoe wilt men dit doen?”, vraag Geert
Deman zich af.

Invulling handelsruimte
“Voor handel voorziet men een
ruimte van 1400 m²”, zegt Deman.
“Ook daar krijgen we geen
antwoorden op onze vraag over
welke type handelszaken men daar
precies wil inplanten. Gaat het
om horecazaken, kleinhandel of
supermarkten? De N-VA vraagt zich
af hoe dit past in het commercieel

handelsplan dat de meerderheid nu
opmaakt. Winkels versterken in de
kern is toch het uitgangspunt? En hoe
rijmt men dat met de opwaardering
Elisabethlaan-Heldenplein waarbij
de Boulevard ook meer winkels moet
aantrekken? Veel vragen en geen
antwoorden.”
Ondergronds parkeren
Er zijn 260 ondergrondse plaatsen.
Voor alle appartementen in de
community house en ook voor
het personeel voorzien ze een
parkeerplaats. Bovendien komen
er bovengronds plaatsen voor kort
parkeren. “Kort parkeren is bedoeld
voor bezoekers van de bibliotheek
die snel een boek uitlenen. Maar wat
gaan we doen met de dagjestoeristen
die kiezen om naar Heist te komen?
Waar gaan zij moeten parkeren?
Ook hier mist de meerderheid een
globale mobiliteitsvisie. Momenteel
is het wachten op een concreet plan
van de investeerders. Daarna begint
de zoektocht naar een evenwicht
tussen de privébelangen van de
investeerders en de belangen van de
gemeente of de burger. En zo ver zijn
we nog lang niet”, besluit Deman.

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
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gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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